
*  kol pakaks
 turimų atsargų

2019 03 04 iki
2019 03 31
(10-13 savaitės)

Pasiūlymai
galioja
nuo

Mažinkite 
atliekų kiekį
ir naudokite 

pakartotinai
visą gyvenimą



1 rinkinys pietums:
EcoPure2 buteliukas 500 ml
Sumuštinių dėžutė, apvali
SS191012

2 rinkinys pietums:
Termo-puodelis 360 ml
Crystalwave apvalusis 400 ml
SS191011

11,50 €

27,50 €



Click To Go apvalusis
SS191001

Visada kartu su jumis!
Patvarūs ir saugūs naudoti vėl ir vėl, kad ir visą gyvenimą

Kad ir kur bekeliautumėte,
Click to Go apvalusis
keliaus su jumis! Kodėl? Štai kelios 
priežastys:
• Jie yra patogios formos, sukabinami 

tarpusavyje ir paprasti naudoti;
• Ergonomiško dizaino, todėl itin 

paprasta transportuoti;
• Vandeniui nelaidus dangtelis 

apsaugo nuo skysčių pratekėjimo.

2018 metais iš vandenynų buvo ištraukta daugiau nei  
600 000 tonų vienkartinių plastikinių indų. Pakeiskite vienkartinius 

plastikinius indus ilgaamžiais „Tupperware“ gaminiais.

34,90 €



Plastikinėms pakuotėms – NE!
Rinkitės naudingesnius ir gražesnius laikymo sprendimus 

Dubenų rinkinys 1,5 l (3)
SS191004

Dubenų rinkinys 300 ml (3)
SS191003

Mini trio vaikams 200 ml (3)
SS191005

24,90 €

9,90 €
9,00 €
13,90 €



EcoPure2 buteliukai
yra protingas pasirinkimas!

Švęskime Pasaulinę vandens dieną (kovo 22 d.) kartu 

Įsigykite
1,5 l buteliuką

ir gaukite
750 ml 

buteliuką
dovanų!

Pasaulinės vandens
dienos rinkinys:
EcoPure2 butelis 1,5 l
EcoPure2 buteliukas 750 ml
SS191009

EcoPure2 buteliukas 500 ml
(4 vnt.)
SS191010

Papildykite bet kur, bet kada ir puoselėkite aplinką.
PET buteliai ir butelių kamšteliai yra dažniausiai vandenynuose 
randamų atliekų trejetuke – net 2,5 milijono vienetų per metus.

Vietoje jų naudokite „Tupperware EcoPure2“ buteliukus!

14,90 €

16,00 €



Kad
vaisiai ir
daržovės
ilgiau išliktų 
šviežios!
Pasiimkite Ventsmart su savimi
į parduotuves!

Ventsmart  aukštasis
6,1 l
SS191008

Ventsmart  aukštasis
9,9 l
SS191007

19,90 €

27,50 €
36,90 €



Pjaustyti ar tarkuoti?

Speedy Mando pjaustyklė
SS191006

pjaustyti

tarkuoti

Rankinė tarkutė
SS191002 Pasirinkite norimą pusę:

stambus ar smulkus tarkavimas?

21,5 cm x 9,5 cm x 5 cm (aukštis)

16,90 €
24,90 €

17,50 €



Velykų idėjos ir pasiūlymai!
Paruoškite gražų Velykų stalą savo draugams ir artimiesiems

3 rinkinys pietums:
EcoPure2 buteliukas 750ml
Didysis austriukas
SS191012

Optimum sausainių  
dėžutė „Velykos“ 1,5 l
SS191201

Formelės sausainiams 
„Velykos“
SS191202

Įsigykite
buteliuką
ir gaukite

 austriuką 
dovanų!

Šio puslapio pasiūlymai galioja tik 12–13 savaitėmis
(nuo kovo 18 d. iki kovo 31 d.)

10,00 €

9,90 €

5,50 €



TIGRINĖS KREVETĖS
SU MAŽAISIAIS ŠPINATAIS

• 10 vnt. šviežių tigrinių krevečių 
(žalių)

• 200 g mažųjų špinatų
• 20 g kedro riešutų
• 200 ml saulėgrąžų aliejaus
• 10 ml alyvuogių aliejaus
• 2 g baziliko
• 3 česnako skiltelės
• 50 g kvietinių miltų
• 10 g druskos
• 1 raudonoji paprika
• 10 vnt. iešmelių

PARUOŠIMAS
1. Išlukštenkite krevetes ir pašalinkite kraujagyslę (palikite
galvą ir uodegą). Pabarstykite druska, pavoliokite miltuose
ir iškart apkepinkite T Chefseries Essential keptuvėje su 
saulėgrąžų aliejumi, tačiau ne ilgiau nei 4 min., kad krevetės 
netaptų lyg guminės.
Tada pasmeikite kiekvieną krevetę ant atskiro iešmelio.
2. Tuo tarpu paruoškite špinatus: į T Chefseries Essential 
keptuvę įpilkite valgomąjį šaukštą alyvuogių aliejaus ir suberkite 
kedro riešutus (stambiai sukapotus su Mažuoju Turbo Chef, 
kad pasklistų jų aromatas). Sudėkite mažuosius špinatus ir 
suspaustą česnako skiltelę, pakepinkite ant silpnos ugnies 
kelias minutes. Pagardinkite druska.
3. Pagaminkite raudonosios paprikos tartarą: susmulkinkite 
papriką mažajame Turbo Chef; įspauskite česnaką su česnako 
spaustuvu. Suberkite smulkiai supjaustytą baziliką, pagardinkite 
druska ir įpilkite vieną ar du lašus alyvuogių aliejaus.
4. Į skaidrų ir mažą užkandžių indelį dėkite pilną šaukštą
špinatų, o ant jų – raudonosios paprikos tartarą. Ant dubenėlio 
viršaus uždėkite iešmelį su krevete.

Paruošimo trukmė
55 min.

Keptuvėje
20 min.

INGREDIENTAI 6 UŽKANDŽIAMS

Susipažinkite su mūsų
2018 m. kulinarijos 
žvaigždėmis ir
nepamirškite 
išbandyti jų receptų
ateinančiais mėnesiais!

ELISABETA POPA VOICU
(Giroc, Rumunija)
Su Tupperware nuo 2017 m.

2018 m. kulinarijos 
žvaigždžių nugalėtoja

Mažasis Turbo Chef
rasite 19 katalogo puslapyje

Česnako spaustuvas
rasite 31 katalogo puslapyje



Mielos šeimininkės,
specialios dovanos ir pasiūlymai tik Jums!

Padėkos dovanėlė
Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia 
100 eurų ir konsultantas suplanuoja dar 
vieną vakarėlį, Jūs gausite:

Optimum dėžutė „Paukštis“ 500 ml (2 vnt.)
TG191001
arba
50 % nuolaida vienam
katalogo gaminiui

Optimum dėžutė „Paukštis“ 1,3 l (2 vnt.)
Optimum sausainių dėžutė
HG191001
ir
Padėkos dovanėlė (TG191001 ar 50 % 
nuolaida vienam katalogo gaminiui)

Optimum dėžutė „Paukštis“ 1,3 l (2 vnt.)
Optimum dėžutė „Paukštis“ 1,1 l (2 vnt.)
Optimum sausainių dėžutė (2 vnt.)
HG191002
ir
Padėkos dovanėlė
(TG191001 ar 50 % nuolaida 
vienam katalogo gaminiui)

Dovana šeimininkei – 1 lygis
Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia  
200 eurų ir konsultantas suplanuoja dar du 
vakarėlius, Jūs gausite:

Dovana šeimininkei – 2 lygis
Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia
300 eurų ir konsultantas suplanuoja dar du 
vakarėlius, Jūs gausite:



Greitpuodis 
mikrobangų krosnelei
MW190101 Nuskaitykite 

QR kodą99,90 €
Šį ir dar daugiau
pasiūlymų rasite mūsų
mikrobangų krosnelės indų 
kataloge!

FASOLADA:
PUPELIŲ SRIUBA
SU KAIMIŠKOMIS
DEŠRELĖMIS

Tapkite sriubos ruošimo virtuozu!
Apsilankykite mūsų puslapyje ir sužinokite daugiau!

• 200 g džiovintų mažų baltųjų 
pupelių

• 2 vidutinio dydžio svogūnai  
(± 200 g iš viso)

• 1 česnako skiltelė
• 1 morka
• 1 poras (baltoji dalis)
• 1 pomidoras
• 100 g rūkytų kaimiškų dešrelių
• 1–2 salierų lapai
• 1 valg. š. pomidorų pastos (± 15 ml)
• ½ arbat. š. cukraus (± 5 ml)
• 2 lauro lapelių
• Druskos ir pipirų
• 1 arbat. š. raudonėlio (± 5 ml)
• Raudonųjų paprikų dribsnių 

(nebūtina)

PARUOŠIMAS
1. Išmirkykite pupeles vandenyje per naktį, kad sutrumpėtų
virimo laikas ir jos išvirtų tolygiai (10–14 val.).
2. Tada pupeles nukoškite ir gerai nuplaukite 
daugiafunkciame kiauraindyje.
3. Nulupkite svogūnus ir česnakus ir susmulkinkite juos su 
Extra Chef.
4. Nuskuskite morkas ir susmulkinkite su MandoChef 
pjaustykle (2/ ). Taip pat supjaustykite porą (3/ ).
5. Nulupkite pomidorą universaliu skustuku ir 
susmulkinkite.
6. Supjaustykite dešreles filė peiliu.
7. Sumaišykite visus recepte nurodytus ingredientus 
greitpuodyje mikrobangų krosnelei. Išmaišykite, tada 
pripilkite į greitpuodį vandens iki maksimalios ribos.
8. Uždenkite greitpuodį ir šildykite mikrobangų krosnelėje 
30 min. 900 vatų galingumu. Leiskite pastovėti 15 min., kol 
sumažės slėgis.
9. Išimkite salierų lapelius ir patiekite karštą.

INGREDIENTAI 4 PORCIJOMS

Paruošimo trukmė
30 min.

Palikti pastovėti
10–14 val.

900 W galingumu
30 min.

Mūsų mylimiausia sriuba!



Ar norėtumėte sumažinti išmetamo 
maisto kiekį?

Ar norite išvengti maisto kvapo ir 
išsipylimo krepšyje jį transportuojant?

Ar žinojote, kad vienkartiniai buteliai 
iš plastiko (PET) smarkiai kenkia 
gyvūnams vandenynuose ir teršia 
žemę?

Ar norėtumėte turėti savo madingą 
daugkartinio naudojimo butelį, kurį 
galite pripildyti vandeniu bet kada ir 
bet kur?Ar paprastai naudojate vienkartinius 

plastiko indus maistui transportuoti?

Ar norėtumėte išlaikyti maistą 
šviežią ir neleisti jam sugesti ilgiau?

Tupperware sprendimas: serija 
Ventsmart ir indai laikymui 
šaldytuve

Tupperware sprendimas: 
indai laikymui šaldytuve 
ir transportavimui

Tupperware sprendimas: 
Eco buteliukai – tik 
pasirinkite dydį ir spalvą!

TAIP TAIP

TAIP

TAIP
TAIP

TAIP

NE NE

NE

NE
NE

NE

Sužinokite, kokie Tupperware gaminiai gali 
jums padėti sumažinti atliekų ir padėti gamtai!
1. 4.

5.

6.

3.

2.

 Konsultanto kontaktai

Visos kainos yra rekomenduojamos Tupperware ir gali būti keičiamos. Jeigu kiltų problemų dėl tiekimo, 
kai kurie trūkstami produktai bus pakeisti panašiais kitos spalvos produktais arba produktais už tą pačią 
kainą. Lankstinuke pavaizduotų produktų spalva gali šiek tiek skirtis nuo tikrosios produkto spalvos.
©2019 Tupperware. Visos teisės saugomos.
„Tupperware Brands” yra „Dart Industries Inc.” nuosavybė.

Telefonas:

www.tupperware.lt


