
Yra daiktų, be kurių 
neįsivaizduojame savo atostogų

* kol pakaks turimų atsargų

nuo 2019 06 03 iki 2019 06 30 
(23–26 savaitės)

Pasiūlymai galioja



Tik paverskite,   
o visa kita atliks jis pats

Allegra buteliukas aliejui 
340 ml (1 vnt.)
SS192322   14,50 €

NAUJIENA

Patogu pilstyti 
aliejų ir padažus 
dėl automatiškai 

atsidarančio 
dangtelio

24,00 €

Allegra buteliukas 
aliejui 340 ml (2 vnt.) 

SS192323



1.

2.

Patiekite įvairius 
padažus, pagardus 
ar priedus 
viename inde.

Nepakartojamas, klasikinis ir 
neblėstančio grožio... 

visai kaip jūs.
1. Allegra prieskonių malūnėlis (1 vnt.)
SS192320  24,50 €

2. Allegra prieskonių  
malūnėlis (2 vnt.)
SS192321  39,00 €

3.  Allegra žemasis serviravimo padėklas  
SS192319  8,50 €

4.  Allegra serviravimo centras
SS192318  9,50 €

5.  Allegra kvadratinis dubuo 2,5 l  
SS192317  19,90 €

3.

4.

5.



Pasiūlymas  
galioja 
23–24 

savaitėmis

1. Didysis įrankių rinkinys
Virtuvinės žnyplės
Siauroji silikoninė mentelė
Gilus kiaurasamtis
Mažasis samtis
Maišymo šaukštas
Mentelė
Įrankių dėtuvė II 16 cm
SS192325  54,50 €  47,50 €

Įsigydami  
rinkinį gausite 

1€ nuolaidą 
kiekvienam 

rinkinio įrankiui

1.



NAUJOS 
SPALVOS

2. "Išmanusis" rinkinys 
Potatosmart 5,5 L 
Chop Collector
SS192324  54,80 €  38,50 €

2.
2.



1. 

2. 

3. 

Pasiruoškite sveikų patiekalų visai savaitei!

1. Didžioji apvalioji dėžutė 950 ml
SS192304 9,90 €

2. Didžioji apvalioji dėžutė 2,1 L
SS192305  12,90 €

3. Didžioji apvalioji dėžutė 3,3 L
SS192306  16,90 €

4. Didžiųjų apvaliųjų dėžučių rinkinys
1 Didžioji apvalioji dėžutė 950 ml
1 Didžioji apvalioji dėžutė 2,1 L
2 Didžiosios apvaliosios dėžutės 3,3 L
SS192307  39,70 €

39,70 €

Didžiųjų 
apvaliųjų  

dėžučių rinkinys
56,60 €

4. 

DOVANA



7. 

Pasiruoškite sveikų patiekalų visai savaitei!

5. Apvalioji dėžutė 200 ml
SS192308  6,00 € (1 vnt.)
SS192309  12,00 € (3 vnt.)

6. Apvalioji dėžutė 530 ml
SS192310  9,00 € (1 vnt.)
SS192311  12,00 € (2 vnt.)

7. Apvalioji dėžutė 1,1 L
SS192312  11,50 € (1 vnt.)

8. Apvaliųjų dėžučių rinkinys
1 Apvalioji dėžutė 200 ml
1 Apvalioji dėžutė 530 ml
3 Apvaliosios dėžutės 1,1 L
SS192313  34,50 €

6. 

34,50 €
49,50 €

8. 
Apvaliųjų  

dėžučių rinkinys

Pirkdami  
3 apvaliąsias 1,1 l  
talpos dėžutes, 
200 ml ir 530 ml 
dėžutę gausite 

DOVANŲ!

5. 



Cubix stačiakampis 1,4 l
SS192314  9,50 €

Cubix stačiakampis 3,1 l
SS192315  12,50 €

Trys skrynelės
9,7 x 8,5 x 5,2 cm
12,9 x 10,9 x 5,2 cm
22,5 x 12,3 x 6,8 cm
SS192303  14,50 €

17,00 €

One Touch  
sausainių dėžutė 2,4 l

SS192301



EcoPure2 pirkinių krepšys
34 x 48 x 32 cm
PP192301  4,50 €

Ruoštis vestuvėms
daug smagiau, kai turite 
paruoštą pageidaujamų 
dovanų sąrašą. Cottage serijos 
gaminiai tikriausiai į jį jau 
įtraukti?

1. Tchefseries Cottage prikaistuvis 1,4L
SS192327  160,00 €

2. Tchefseries Cottage keptuvė 28cm
SS192326   160,00 €

3. Tchefseries Cottage rinkinys 
Tchefseries Cottage prikaistuvis 1,4L
Tchefseries Cottage keptuvė 28cm
SS192328  290,00 €

Užsisakykite 
gaminių bent už  

25 € ir galėsite įsigyti 
šį krepšį už specialią 
kainą! (1 vnt. vienam 

vakarėlio svečiui)

1. 

2. 



19,90 €

Multi Server
SS192316

Idealiai tinka maistui 
ruošti, virti, virti garuose 
ir patiekti. Sveiki ir tobulai 
išvirti patiekalai be didesnių 
pastangų.

AVIES PIENO  
VARŠKĖS VIRTINUKAI

• 150 g sviesto
• 1 valg. š. cukraus 

pudros
• 1/2 kg avies pieno 

varškės
• 1 kiaušinis
• 2 kiaušinių tryniai
• 120 g džiūvėsėlių
• 1 valg. š. miltų
• Žiupsnelis druskos
• Tarkuotos žaliosios 

citrinos ar apelsino 
žievelės

PARUOŠIMAS
1. Silikonine mentele išmaišykite sviestą su cukraus pudra ir 
citrinos žievele maišymo dubenyje 4,5 l iki lengvos ir purios 
masės. 
2. Sudėkite varškę, kiaušinius, džiūvėsėlius ir didelį žiupsnį 
druskos. Gerai viską išmaišykite. Palikite tešlą atvėsti maišymo 
dubenyje bent 1 valandai. 
3. Rankomis formuokite varškės virtinukus ir dėkite juos į Multi 
Server. Užvirkite didelį kiekį vandens ir užpilkite ant virtinukų. 
Uždenkite ir palikite pastovėti 25–30 min. (Neatidenkite). 
4. Ištirpinkite sviestą džiūvėsėliams Tchefseries keptuvėje ir 
pakepinkite džiūvėsėlius, cukrų ir cinamoną. 
5. Iškelkite kiauraindį su virtinukais iš Multi Server pagrindo. 
Palikite virtinukus nuvarvėti ir apvoliokite džiūvėsėliuose.
 
Patarimas: patiekite virtinukus su naminiu uogų užpilu

INGREDIENTAI  
8 ASMENIMS:



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:

Micro Deli Dip (su 4 šakutėmis)
TG192301
arba 
50 % nuolaida vienam 
katalogo gaminiui

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

Allegra dubuo 3,5 L
HG192301
ir 
Padėkos dovanėlė (TG192301 ar 50 % nuolaida 
vienam katalogo gaminiui)

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

Allegra dubuo5 L
Allegra dubuo 3,5 L
Allegra dubuo 1,5 L
HG192302
ir 
Padėkos dovanėlė (TG192301 ar 50 % 
nuolaida vienam katalogo gaminiui)

AVIES PIENO  
VARŠKĖS VIRTINUKAI



Mūsų legendinis pietų rinkinys 

Tobulai tinka pietums, užkandžiams ar skanėstams

17,90 €

Pietų  
rinkinys:

Pietų dėžutė
EcoPure2 buteliukas 

750 ml
SS192302

 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

25,90 €


