
kol pakaks turimų atsargų

01.04.2019 – 05.05.2019 
(14–18 savaitės)

Pasiūlymai galioja

Išaušo 
naujosios 
kartos  
rytas



Priedai, kurie leis pailginti jūsų 
gaminių tarnavimo laiką

Dangtelių laikiklis
SS191415

Šepetys EcoPure2 
buteliams
SS191416

12,50 €

9,90 €

Daugiau jokių  
„dingusių“ dangtelių!

Šepetėlis  
dangteliams
PP191401

2,90 €

Nepriekaištingai EcoPure2  
buteliukų švarai

NAUJIENA

Užsisakykite  
gaminių bent 
už 50 eurų ir 

gaukite šepetėlį 
dangteliams už 
specialią kainą! 

(1 vnt. vienam  
vakarėlio svečiui)

TIK
14–16 

SAVAITĖMIS



MOLIŪGŲ IR ŠVEICARIŠKO  
SŪRIO SLUOKSNIUOTIS

• 3 kg moliūgo 
• 1 svogūnas 
• 300 g apencelio, 

šveicariško griujero ar 
kitokio kietojo sūrio 

• Druskos ir pipirų 

PARUOŠIMAS
1. Įkaitinkite orkaitę iki 200 °C su įjungtu ventiliatoriaus režimu. 
2. Nulupkite moliūgą ir supjaustykite naudodami MandoJunior 
pjaustyklę (3 lygis). Nulupkite svogūną ir plonai supjaustykite (1 lygis). 
3. Su FusionMaster tarkute ir piltuvu su stambia tarkute sutarkuokite 
sūrį. 
4. Į UltraPro indą sudėkite supjaustytus svogūnus ir trečdalį 
supjaustyto moliūgo. Pagardinkite druska bei pipirais ir apibarstykite 
ketvirtadaliu tarkuoto sūrio. Ant viršaus paskleiskite pusę likusio 
moliūgo, pagardinkite druska ir pipirais, užbarstykite pusę likusio sūrio, 
tada – likusį moliūgą ir likusį sūrį. 
5. Uždenkite ir kepkite orkaitėje 45 min. 
6. Nuimkite dangtį ir kepkite dar 20 minučių. Tada išjunkite orkaitę 
ir palikite indą pastovėti 15 min. uždarytoje orkaitėje. 
7. Pateikite kaip garnyrą prie keptos paukštienos ar elnienos.
Patarimas: moliūgą galite pakeisti kvapiuoju moliūgu.

INGREDIENTAI 
8 ASMENIMS

Pagaminta naudojant 
MandoJunior

Paruošimo 
trukmė: 15 min.

Palikti pastovėti: 
15 min.

200 °C 
temperatūroje: 

65 min.

Atlieka darbą taip pat puikiai,  
kaip ir atrodo!

Nepamainomas pagalbininkas virtuvėje

Mando Junior
SS191417

32,90 €
42,90 €



Sutaupykite 
4,90 EUR

Sutaupykite 
4,00 EUR Sutaupykite 

4,90 EUR

Kas sakė, kad namų ruoša yra nuobodu?
Puikiai sugeriančios drėgmę, minkštos ir itin patvarios mikropluošto šluostės visiems namų ruošos darbams

Mikropluošto 
šluostė langams (2)
SS191406

Šluostė indams nusausinti (2)
SS191407

Mikropluošto šluostė grindims
SS191408

15,00 €

18,90 € 15,00 €

19,90 €

22,90 € Paskutinįkart kataloge kainavo: 19,90 EUR



Įsigykite visą 
rinkinį ir gaukite 

Šluostę 
dulkėms (2) 

DOVANŲ!
Sutaupykite 

30,10 EUR

Kas sakė, kad namų ruoša yra nuobodu?
Puikiai sugeriančios drėgmę, minkštos ir itin patvarios mikropluošto šluostės visiems namų ruošos darbams

Smaližiukas 1,1 l (2)
SS191410

Nes 2 visada  
geriau nei 1

Su „Tupperware“ 
mikropluošto 
šluostėmis jūs 
sunaudosite net 
50 % mažiau 
ploviklio ar kitų 
valiklių. 
Prisidėkite prie 
gamtos išsaugojimo, 
sumažindami į 
vandenį patenkančių 
kenksmingų 
cheminių medžiagų 
kiekį.

P ATARIMAS: mikropluošto šluostės patogiai telpa į Smaližiuką

Mikropluošto  
šluosčių rinkinys:
Mikropluošto šluostė 
langams (2)
Šluostė indams  
nusausinti (2)
Mikropluošto šluostė 
dulkėms (2)
Mikropluošto šluostė 
grindims
SS191409

48,50 €

23,90 €

78,60 €



Skaidri dėžutė 780 ml
SS191404

Skaidri dėžutė 1,3 l
SS191403

Cheesmart maža  
kvadratinė sūrinė
SS191401

Skaidri dėžutė 1,8 l
SS191402

11,50 €

14,90 €

17,90 €

Vieno per mažai!
Sumažinkite atliekų kiekį. Pirkite nesupakuotus produktus.

Protingas 
šio mėnesio 
pasirinkimas!

15,00 €
23,50 €



Kvadratinė dėžutė 4 l
SS191411

Apvali 650 ml
SS191413

Apvali 650 ml (4 vnt.)
SS191414

Kvadratinė dėžutė 4 l (4 vnt.)
SS191412

19,90 €

8,00 €

16,00 €

59,70 €

Vieno per mažai!
Sumažinkite atliekų kiekį. Pirkite nesupakuotus produktus.

Puikiai tinka biriems produktams laikyti, bet taip 
pat yra nepamainomi šaldytuve ir transportuojant.

Pirkite 3
ir gaukite 1

dovanų

Pirkite 2
ir gaukite 2

dovanų



„Tupperware“ visų laikų mėgstamiausieji
Mados ateina ir išeina, o klasika lieka visada

NAUJA 
SPALVA

TIK
14–16 

SAVAITĖMIS

Galioja tik  
17–18 

savaitėmis

Dubenų rinkinys: 
1 Dubuo tešlai 600 ml 
2 Dubuo tešlai 1,4 l
SS191701

Prabangos serijos  
Servofix 4 l
SS191418

12,00 €

34,90 €

1

2

Tik nurodytomis savaitėmis



„Tupperware“ visų laikų mėgstamiausieji
Mados ateina ir išeina, o klasika lieka visada

UltraPro rinkinys: 
1 1 UltraPro stačiakampis 5,7 l
2 UltraPro dangtis 1,2 l
SS191419

Apvali forma  
virtinukams
SS191420

14,50 €

1

2

Tik nurodytomis savaitėmis

TIK
14–16 

SAVAITĖMIS

TIK
14–16 

SAVAITĖMIS

Sutaupykite 
58,10 EUR

92,80 €
150,90 €



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:
Signature Line dėžutė, aukštoji, 1,2 l 
TG191401
arba 
50 % nuolaida vienam katalogo gaminiui

Ventsmart aukštasis 4,4 l 
Šaldytuvo gidas
HG191401
ir 
Padėkos dovanėlė (TG191401 ar 50 % 
nuolaida vienam katalogo gaminiui)

Ventsmart žemasis 1,8 l (2 vnt.)
Ventsmart aukštasis 1,8 l (2 vnt.)
Ventsmart aukštasis 4,4 l
Šaldytuvo gidas
HG191402
ir 
Padėkos dovanėlė  
(TG191401  
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:



BUROKĖLIŲ IR FETOS  
SŪRIO PYRAGĖLIAI

• 100 g fetos sūrio
• 100 g virtų burokėlių 
• 10 g „Dr Oetker“ želatinos 
• 50 ml vandens
• 1 apelsinas (vidutinio dydžio) 
• 3 riekelės ruginės duonos  

(apyt. 75 g) 
• 1 česnako skiltelė 
• 1 valg. š. augalinio aliejaus
• 1 ryšelis daigų

PARUOŠIMAS
1. Pyragėlių formele išpjaukite 6 apskritimus iš ruginės 
duonos. Įkaitinkite keptuvę su šlakeliu augalinio aliejaus. 
Kepkite duonos apskritimus (iš abiejų pusių), kol apskrus. 
Apkeptas duoneles lengvai įtrinkite česnako skiltele.
2. Į MicroCook ąsotį 1 l įpilkite vandens ir šildykite 
mikrobangų krosnelėje 2 minutes 800 vatų galingumu. Tada 
į vandenį suberkite želatinos miltelius. Palaukite, kol ištirps. 
3. Supjaustykite burokėlį, fetos sūrį ir pusę apelsino žievelės. 
Sudėkite visus ingredientus į Turbo Chef ir supilkite 
apelsinų sultis. Maišykite ingredientus iki vientisos masės. 
Supilkite želatiną ir vėl viską gerai išmaišykite. 
4. Supilkite gautą masę į silikoninę formą Kupolai ir ant 
viršaus uždėkite duonos apskritimus. Įdėkite formą į šaldiklį 
15 minučių. 
5. Papuoškite daigais ir patiekite. 

Paruošimo trukmė
20 min.

800 W galingumu
2 min.

Kaitlentė
5 min.

Šaldymo trukmė
15 min.

INGREDIENTAI 6 UŽKANDŽIAMS

RIMA BRUNDZIENĖ
(Marijampolė, Lietuva)
Su Tupperware nuo 2005 m.



Sumažinkite atliekų kiekį  
Pakeiskite apsipirkimo stilių

Laikykite 
produktus 
šaldytuvo 
durelėse, kad 
sutaupytumėte 
vietos!

Grotelės, kurios apsaugo produktus nuo 
drėgmės, atsirandančios dėl kondensacijos

Vertikalusis rinkinys: 
Ventsmart vertikalus 3,2 l 
Vertikalus daržovių skustukas
SS191405

24,90 €

 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

NAUJIENA


