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Auksinės akimirkos



288 pjūviai mažiau nei  
per 15 sekundžių

Susmulkinkite ir 
išmaišykite ingredientus 
vos per kelias akimirkas.Sutaupykite laiko ir jėgų –

makaronus matuokite, gaminkite, nupil kite,
patiekite, pašildykite ir laikykite

šaldytuve viename inde.

Tinkami įrankiai – profesionalus rezultatas

Easy Pasta apvalusis
22,3 x 23,8 x 16,7 cm
SS201917   12,90 €

Sūrio malūnėlis II
18,9 x 9,5 x 15,9 cm / 400 ml 
SS201916   28,90 €

Sutaupykite
12,60 €

Mažasis Turbo Chef
10,8 cm Ø x 9,2 cm
SS201918 
42,50 €

29,90€

Paprastas paruošimasMAKARONŲ APKEPAS SU KEPINTAIS 
POMIDORAIS, RIKOTA IR BAZILIKAIS

INGREDIENTAI 6-8 ASMENIMS  
• 250 g vyšninių pomidorų  
• 5 laiškiniai svogūnai (tik baltosios dalys)  
• 2 skiltelės česnako  
• Druska ir pipirai  
• 3 šaukštai alyvuogių aliejaus (±  45 ml)  
• 400 g makaronų (penne)  
• 800 g konservuotų smulkintų pomidorų  
• 250 ml trintų pomidorų (passata)  
• 2 šakelės raudonėlio  
• 4-5 šakelės baziliko, sukapotos  
• 400 g kieto rikotos sūrio (ricotta salata)  
• 100 g tarkuoto parmezano  

PARUOŠIMAS
1. Įkaitinkite orkaitę iki 180°C.  
2. Vyšninius pomidorus perpjaukite per pusę, o 

svogūnėlius - į 4 dalis. Nulupkite česnako skilteles ir 
susmulkinkite Mažuoju Turbo Chef.   

3. Pomidorus ir svogūnus sudėkite ant apversto 
UltraPro 3.3L dangčio. Paskaninkite druska ir pipirais. 
Apibarstykite susmulkintu česnaku, apšlakstykite 2 
šaukštais alyvuogių aliejaus ir kepkite 20 min.  

4. Suberkite makaronus į Easy Pasta puodą. Pripilkite 
vandens, kad būtų pasiekta žyma 4 langelyje, ir 
kaitinkite neuždengtą mikrobangų krosnelėje 12-15 
min., nustatę 900 W galingumą. Prieš nupildami 
vandenį leiskite makaronams pastovėti  4 min. Jie 
turėtų būti pakankamai kieti, nes toliau bus ruošiami 
orkaitėje. Įmaišykite 1 šaukštą alyvuogių aliejaus.  

5. Makaronus suberti į UltraPro 3.3L kartu su 
konservuotais nes pomidorais, raudonėlio lapeliais ir 
susmulkintais bazilikais. Paskaninę druska ir pipirais, 
išmaišykite Silikonine mentele. Sudėkite apkeptus 
pomidorus ir svogūnus bei dar kartą išmaišykite.  

6. Patiekalą apibarstykite rikotos trupiniais ir ant 
viršaus pabarstykite tarkuoto parmezano. Uždenkite 
ir kepkite orkaitėje 20 min. Tada nuimkite dangtį ir 
kepkite dar 5-10 min.  

7. Patiekite su norimomis salotomis. 
Patarimas: Jei neturite kietos rikotos, galite ją pakeisti 
fetos sūriu.  

Paruošimo trukmė
10’

Laukimo trukmė
4’

900 W
12-15’

180°C
20’

180°C
25-30’

Kompaktinė dėžutė 
spagečiams 1,1 l
(su apvaliu dangteliu)
9,5 cm Ø x 28,5 cm / 1,1 L
SS201913
16,50 €   9,90 €

Susmulkinkite sūrį, uždenkite ir laikykite 
šaldytuve, o prireikus patiekite su šiuo 
stilingu ir galingu sūrio malūnėliu.
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MicroCook  ąsotis 1 l
20.57 x 15,52 x 12,92 cm
SS201919    39,90 € Dubenėliai šaldytuvui 450 ml (3 vnt.)

11,3 Ø  x 8,5 cm
SS201901   11,90 €

Iso Duo padažinė 400 ml
(su samteliu)
Vidinis dubuo: 18,4 x 11,1 x 8,5 cm
Išorinis dubuo: 21,1 x 12 x 9,4 cm
Samtelis: 6,5 x 4 x 19,6 cm
SS201915   14,90 €

GREITIEJI PADAŽAI
Paruošimo trukmė

 5’
600 W 3‘ iki 12’

BOLONIJOS PADAŽAS
• 1 svogūnas, nuluptas ir  

susmulkintas
• 1 skiltelė česnako, nulupta  
• 2 šaukštai aliejaus  

(± 30 ml)  
• 3 šaukštai pomidorų pastos 

koncentrato (± 45 ml)  
• 1 kubelis sauso jautienos 

sultinio  
• 1 šaukštelis džiovintų žolelių 

(čiobrelių, raudonėlių…)  
• 250 g maltos jautienos  
• 1 šaukštelis cukraus (± 5 ml)  
• 1 skardinė smulkintų 

pomidorų (± 400 g)  
• Druska ir pipirai  

PARUOŠIMAS: 
1. MicroCook 1L ąsotyje 
sumaišykite susmulkintą 
svogūną, česnaką ir aliejų, 
uždenkite ir kaitinkite 
mikrobangų krosnelėje 3 min., 
nustatę 600 W galingumą.    
2. Į ąsotį sudėkite visus likusius 
ingredientus. Gerai išmaišykite 
Plastikine plakimo šluotele.  
3. Uždenkite ir kaitinkite 
mikrobangų krosnelėje 9 min., 
nustatę 600 W galingumą, 
neužmiršdami įpusėjus 
gaminimui pamaišyti. Puikiai 
tinka prie makaronų arba 
gaminti lazanijai.  

GRYBŲ PADAŽAS  
• 100 g pievagrybių  
• 1 šaukštas aliejaus (± 15 ml)  
• 1 kubelis vištienos arba daržovių 

sultinio  
• 400 ml riebios grietinėlės  
• 2 šaukšteliai kukurūzų krakmolo (± 

10 ml)  
• Druska ir pipirai  

PARUOŠIMAS: 
1. Grybus supjaustykite plonomis 
riekelėmis ir sudėkite į MicroCook 1L 
ąsotį, supylę aliejų. Uždenkite ir 
kaitinkite mikrobangų krosnelėje 3 
min., nustatę 600 W galingumą.  
2.  Įtrupinkite sultinio kubelį, supilkite 
grietinėlę, suberkite kukurūzų krakmolą 
ir gerai išmaišykite Plastikine plakimo 
šluotele.  
3. Uždenkite ir kaitinkite mikrobangų 
krosnelėje nuo 4 iki 5 min., nustatę 600 
W galingumą, neužmiršdami įpusėjus 
gaminimui pamaišyti. Paskaninkite 
druska ir pipirais; patiekite prie 
paukštienos, kiaulienos ar veršienos 
patiekalų.  

GARSTYČIŲ PADAŽAS
• 250 ml riebios grietinėlės  
• ½ kubelio vištienos arba 

daržovių sultinio  
• 2 šaukštai garstyčių  

(± 30 ml)  
• Druska ir pipirai  

PARUOŠIMAS: 
1. Supilkite grietinėlę 
į  MicroCook 1L ąsotį, 
įtrupinkite sultinio kubelį, 
išmaišykite Plastikine 
plakimo šluotele ir uždengę 
kaitinkite mikrobangų 
krosnelėje 3 min., nustatę 
600 W galingumą.   
2. Pridėkite garstyčių, 
išmaišykite ir paskaninkite 
druska bei pipirais. Patiekite 
prie ant grotelių keptos 
mėsos ar žuvies.  
PATARIMAS: Garstyčias 
galite pakeisti 2 šaukštais 
paprikos ar kario. Tokiu atveju 
prieskonius dėkite gaminimo 
pradžioje, kartu su grietinėle.  

Saugiai laikykite savo  
padažus šaldytuve 

NAUJAS,
PATOBULINTAS

NAUJA 
SPALVA  

Sūrio RINKINYS:
Peilis sūriui
27,4 x 2,1 x 6,2 cm
Mažoji CheeSmart sūrinė
20,4 x 20,4 x 9,5 cm
SS201914 

29,90€

Sukurta visų rūšių sūriui
laikyti šaldytuve. Sūris ilgiau
išlieka šviežias, todėl mažiau jo 
išmesite ir sutaupysite.

Mažosios CheeSmart sūrinės 
kaina kataloge:
22,90 €

Išlaikykite padažus šiltus (ar šaltus) ir patiekite elegantiškai.
Tinka naudoti mikrobangų krosnelėje!



Gaminkite natūralius vitaminų kokteilius ir gerkite iš ryškių ir kompaktiškų  
Eco buteliukų 90 ml, kad būtumėte žvalūs ir sveiki.

Ryškios spalvos ir iš vidaus, ir iš išorės!

Vitaminų užtaisas visai dienai!

34.5 cm Ø x 16,4 cm

29,5 cm Ø x 12,8 cm

Infuser
gertuvė 700 ml
SS201920 
24,90 €   15,90 €

Gėrimas
treniruotėms

Gaivinantis
gėrimas

Spalvingas
gėrimas

Aloha dubenų RINKINYS:
Aloha dubuo 2 l
Aloha dubuo 4 l
Aloha dubuo 7,5 l
SS201902 
72,80 €

Vitaminų RINKINYS:
Didysis austriukas, pailgas
Eco buteliukas 90 ml, tamsiai mėlynas
Eco buteliukas 90 ml, žalias
Eco buteliukas 90 ml, mėlynas
Eco buteliukas 90 ml, oranžinis
SS201906

39,80€

14,90€

Aloha dubuo 7,5 l
dovanų, kai

perkate 2 l ir
4 l indus

24,9 cm Ø x 9,8 cm

Violetinis kokteilis. 
Ingredientai:
• Burokėliai (virti ir 

susmulkinti su  
Mažuoju Turbo Chef)

• Agurkas (susmulkintas 
su Turbo Chef)

• Imbieras
• Citrinų sultys

Žaliasis kokteilis. 
Ingredientai:
• Špinatai
• Imbieras
• Obuolių sultys
• Citrinų sultys

Mėlynasis kokteilis. 
Ingredientai:
• Mėlynės (šaldytos, 

susmulkintos su 
Turbo Chef)

• Citrinų sultys
• Nerafinuotas 

cukranendrių cukrus 
(nebūtinai)

Oranžinis kokteilis. 
Ingredientai:
• Imbieras
• Citrinų sultys
• Morkų sultys
• Apelsinų sultys

Didysis austriukas, pailgas: 22,5 cm x 12,3 cm x 6,8 cm (aukštis)



18,90€

69,90€

Pamirškite tuos nepatogius 
vienkartinius įrankius ir lėkštes.

Tobula ir praktiška
kiekvienai dienai

Pietų dėžutė su skyreliais 1 l (2 vnt.)
25 x 15,6 x 5,2 cm
SS201907 
37,80 €

Metalinis termosas (1 vnt.)
7 Ø x 23,5 cm
SS201909   44,90 €

Metalinis termosas (2 vnt.)
7 Ø x 23,5 cm
SS201910
89,80 €

2 pietų
dėžutės

už 1 kainą

Turime viską, ko reikia, kad sveikai maitintumėtės, kad ir kur bebūtumėte

Nešiojamos valgomosios 
lazdelės ir dėklas
15 X 5,5 X 2,5 cm
SS201908   8,90 €

Dubenėliai sausiems 
pusryčiams 500 ml (3 vnt.)
16 Ø x 5 cm
SS201921  14,90 €

Rinkinyje yra:
Dėklas, šaukštas, 
šakutė,
2 valgomosios 
lazdelės,
3 rankenėlės

* Ribotas pasiūlymas, kol pakaks turimų atsargų

Allegra lėkštės (4 vnt.)
24 Ø x 2,5 cm
SS201903 
44,00 €

22,00€

-50%

Galima
įsigyti

tik
19–20 

savaitėmis

NAUJA



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:
Aloha dubuo 1 l
21,2 cm Ø x 7,3 cm
TG201901

Dovana šeimininkei
Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia 
200 eurų  ir konsultantas suplanuoja dar 
vieną vakarėlį, jūs gausite:
EcoPure2 butelis 1,5 l
Samba taurės 330 ml
(4 vnt.)
10 cm Ø x 15 cm
HG201901
ir
Padėkos dovanėlė
(TG201901 arba 50 % nuolaida vienam 
katalogo gaminiui)

Dėl užapvalintų kraštų
itin patogu maišyti mėsą
ir daržoves, todėl mėsa lieka
sultinga, o daržovės traškios.

Aukštos kokybės nerūdijančiojo plieno 
įrankiai tikram virtuvės profesionalui

Asian peilių RINKINYS:
Pro Asian peilis daržovėms
Pro Asian Santoku peilis
Pro Asian kapoklė daržovėms
SS201912  99,90 €

Tchefseries kiniška keptuvė 4,2 l 
(be dangčio)
30 cm Ø
SS201911   149,00 €

Stačiakampė tortinė
39,5 x 27,5 x 11,5 cm
SS202101   33,00 €

Tobulas funkcijos,
Dizaino ir tradicijų derinys.

Ar norite gauti „Tupperware“ 
gaminių dovanų?
Suplanuokite vakarėlį jau 
šiandien! Dovanos priklauso 
nuo nuo bendrų pardavimų jūsų 
vakarėlio metu.

17,5 cm

17 cm

8 cm

* Ribotas pasiūlymas, kol pakaks turimų atsargų

Galima
įsigyti

tik
21 savaitę

NAUJOS
SPALVOS
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©Disney Visit www.disney.com

7,90€

7,90€

Snieguolės RINKINYS:
EcoPure 2 buteliukas 310 ml
Sumuštinių dėžutė
Snieguolė
16 cm x 6 cm x 3 cm (aukštis)
SS201905

Arielės RINKINYS:
EcoPure 2 buteliukas 
310 ml
Sumuštinių dėžutė
Arielė
16 cm x 6 cm x 3 cm 
(aukštis)
SS201904

Labas, princese!

NAUJA

 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.
©2020 Tupperware. Visos teisės saugomos.
„Tupperware Brands” yra „Dart Industries Inc.” nuosavybė.

Telefonas:

www.tupperware.lt
www.facebook.com/tupperwarehomecee




