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32–35 savaitės

Pasiūlymai galioja nuo

Išsaugokite 
savo vasaros 
prisiminimus  



Praleiskite daugiau laiko gamtoje,
o ne virtuvėje.
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1. Samba puodelis (2 vnt.)
SS193202   11,90 €   9,00 €
2. Samba stiklinaitės (2 vnt.)
SS193203   8,50 €
3. Samba ąsotis 2L
SS193201   17,50 €   14,00 €

Samba rinkinys
1 ąsotis, 4 puodeliai, 4 stiklinaitės
SS193204
35,00 €

Įsigykite  
du puodelių ir 

stiklinaičių rinkinius 
ir gaukite

ąsotį DOVANŲ

Samba 
pikniko 
lėkštės
(4 vnt.)
SS193205   
19,50 €

Sudėkite įvairių rūšių užkandžius...
Į vidurį supil kite sūrio padažą... Skanaukite!

29,90 €

Serviravimo
padėklas
SS193224

1. Aloha dubuo 1 l
SS193212   6,50 €

2. Aloha dubuo 2 l
SS193213   9,50 €

3. Aloha dubuo 4 l
SS193214   14,50 €
4. Aloha dubuo 7,5 l
SS193215   19,50 €

60,00 €

Aloha dubenėlių 
rinkinys

(4 x 450 ml, 1 x 1 l,  
1 x 2 l, 1 x 4 l, 1 x 7,5 l)

SS193216

4 x 450 ml
Aloha 

dubenėliai
rinkinyje!



1. VentSmart 4,4 l (2 vnt.)
SS193222
53,00 €   30,90 €

2. VentSmart žemasis 1,8 l (2 vnt.)
SS193223
39,80 €   21,70 €

Antras
VentSmart
4,4 l tik už

4,40 €

Antras
VentSmart
1,8 l tik už

1,80 €

Įsigykite didelį kiekį daržovių,
supjaustykite jas su

Speedy Mando ir sudėkite į 
VentSmart, kad jos ilgiau  

išliktų šviežios!

1. 

2. 

Geriausias būdas išlaikyti
daržoves šviežias...

...puikiam
vasariškam barbekiu!

TupperChef serijos žirklės
SS193221   28,90 €   20,90 €

Žirklės paukštienai
SS193210   42,00 €   29,90 €

Tchefseries barbekiu žnyplės
SS193209   29,90 €



Kad vaikai būtų sotūs,
o jų kuprinės – sausos.

Susikurkite savo bento dėžutę

SANTORO Gorjuss rinkinys, mėlynas
Sumuštinių dėžutė Gorjuss
Eco buteliukas 310 ml
SS193206   10,90 €

Cubix rinkinys
(2 x 250 ml, 1 x 650 ml)
SS193220   10,90 €

19,90 €

Click To Go rinkinys
(1 x 1,5 l, 1 x 900 ml,

1 x rankenėlė)
SS193217

NAUJIENA

Cubix stačiakampis (250 ml)
SS193218   4,90 €

Cubix kvadratinis 650 ml
SS193219   7,90 €   6,00 €

SANTORO Gorjuss rinkinys, raudonas
Sumuštinių dėžutė Gorjuss
Eco buteliukas 310 ml
SS193207   10,90 €

10,90 €
SANTORO Gorjuss 

rinkinys, mėlynas

Įsigykite 
rinkinį

ir gaukite
dar vieną 

stačiakampę
dėžutę 

DOVANŲ!



Ar žinojote?
Be pjaustymo, tarkavimas yra vienas dažniausiai virtuvėje 
atliekamų veiksmų. Todėl pravartu įsigyti trintuvę, kuri 
smulkintų skirtingų dydžių ingredientus! 

Greita, saugu ir idealiai tinka
kasdieniams darbams virtuvėje

Sutaupote 

20 €

17,50 €

Speedy Mando 
trintuvė
 SS193211 NAUJIENA

Dvikrypčiai dantukai smulkina 
kiekvienu rankos judesiu

RIDIKĖLIŲ RAITA

INGREDIENTAI 3–4 PORCIJOMS
• 350 g / ±1½ puodelio paprasto jogurto
• 1 ryšelis ridikėlių
• 2 žalios aitriosios paprikos, be sėklyčių
• 5 kalendros šakelės ir dar viena papuošimui
• 40 g / ±½ puodelio graikinių riešutų ir šiek 

tiek papuošimui
• Druskos pagal skonį
Užpilas
• 30 ml  / ±2 valg. š. alyvuogių aliejaus
• 2 ml / ±½ arbat. š. kumino sėklų
• 2 ml / ±½ arbat. š. garstyčių sėklų
• 2 ml / ±½ arbat. š. aitriosios paprikos miltelių

• Pomidorai (± 600 g)
• 1 raudonoji paprika (± 200 g)
• 1 agurkas (± 500 g)
• ½ česnako skiltelės
• 25 ml acto
• 30 ml alyvuogių aliejaus
• 5 ml druskos
• 1 žiupsnelis pipirų
• 1 mažas pankolis (± 150 g)
Anyžių skonio espumai:
• 250 ml gerai atvėsintos, 

skystos grietinėlės (riebios)
• 1 ml pankolio sėklų
• Žiupsnelis druskos ir pipirų 

pagal skonį

PARUOŠIMAS
1. Sudėkite jogurtą į Eazy ąsotį plakimui 1,25 l.
2. Įtvirtinkite Speedy Mando trintuvės laikiklį korpuse 
ir uždėkite trintuvę ant Space Saver indo 600 ml 
viršaus. Įdėkite vieną ridikėlį į laikiklį, uždėkite 
stūmiklį ir tarkuokite. Tęskite, kol gausite apyt. 100 
g / ±¾ puodelio smulkintų ridikėlių. Tada sudėkite į 
Eazy ąsotį plakimui.
3. Su mažuoju Turbo Chef susmulkinkite aitriąsias 
paprikas, kalendrą ir graikinius riešutus. Tada 
gautą masę sudėkite į Eazy ąsotį plakimui ir gerai 
išmaišykite silikonine mentele. Pagardinkite druska 
pagal skonį.
4. Įkaitinkite aliejų Tchefseries keptuvėje, suberkite 
kumino ir garstyčių sėklas. Leiskite sėkloms 
paspragsėti kelias sekundes, tada išjunkite kaitrą 
ir įmaišykite aitriosios paprikos miltelius. Gautą 
prieskonių mišinį suberkite į jogurtą ir švelniai 
išmaišykite.
5. Patiekti atšaldytą su pita ar daržovėmis ir 
papuoštą šviežia kalendra bei kapotais graikiniais 
riešutais.

PARUOŠIMAS
1. Universaliu skustuku 
nulupkite daržoves ir jas 
supjaustykite (išskyrus
pankolį).
2. Smulkinkite pomidorus 
Extra Chef, kol gausite 
vientisą tyrę, ir supilkite
į Eazy ąsotį plakimui 2 l.
3. Susmulkinkite papriką, 
agurką, česnaką, actą ir 
alyvuogių aliejų Extra Chef 
smulkintuve. Tada gautą 
masę sumaišykite su tyre 
Eazy ąsotyje
plakimui 2 l. Pagardinkite 
prieskoniais pagal skonį.
4. Su Mando Chef trintuve 
smulkiai supjaustykite 
pankolį, šiek tiek pabarstykite 
druska ir sumaišykite su 
likusiu alyvuogių aliejumi.
5. Patiekite gaspačą 
stiklinėse, puoštose
plonai pjaustytu pankoliu ir 
anyžių skonio espuma.

Paruošimo trukmė
10 min.

Keptuvėje
± 30 sek.

INGREDIENTAI
4–6 PORCIJOMS

Extra Chef
SS193225 74,90 €   54,90 €

POMIDORŲ
IR PANKOLIŲ
GASPAČAS

Paruošimo trukmė
15 min.

ANYŽIŲ SKONIO
ESPUMA
1. Išplakite grietinėlę su 
Speedy Chef II. Pabaigoje į 
grietinėlę suberkite pankolio 
sėklas, druską ir pipirus.
2. Patiekti gerai atšaldytą.



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:
Cubix Mahalo 1 l
TG193201
arba
50 % nuolaida vienam katalogo produktui

Dovana šeimininkei – 1 lygis
Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia
200 eurų ir konsultantas suplanuoja dar  
du vakarėlius,, jūs gausite:
Cubix Mahalo 650 ml
Cubix Mahalo 1 l
Cubix Mahalo 1,8 l
EcoPure2 butelis 2 l
HG193201
ir
Padėkos dovanėlė
(TG193201 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:
Cubix Mahalo 650 ml
Cubix Mahalo 1 l
Cubix Mahalo 1,8 l
EcoPure2 butelis 2 l
HG193202
ir
Padėkos dovanėlė
(TG193201 arba 50 % nuolaida vienam katalogo 
gaminiui)

Dovana šeimininkei – 3 lygis
Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia
500 eurų ir konsultantas suplanuoja dar du 
vakarėlius, Jūsų gausite:
Pikniko krepšys Mahalo
Pietų krepšys Mahalo
Cubix Mahalo 650 ml
Cubix Mahalo 1 l
Cubix Mahalo 1,8 l
EcoPure2 butelis 2 l
HG193204
ir
Padėkos dovanėlė
(TG193201
arba 50 % nuolaida
vienam katalogo
gaminiui)

Pasiūlymas šeimininkei
Kai pasieksite 1 dovanos šeimininkei lygį, 
galėsite įsigyti Click To Go apvaliuosius 
indelius už specialią kainą!

pikniko krepšys Mahalo
HG193203
ir
Padėkos dovanėlė
(TG193201
arba 50 % nuolaida vienam 
katalogo gaminiui)

arba

19,90 €

Click To Go apvalieji indeliai
HO193201



Parents’ favorite time of the year -
back to school!

Patogūs
laikyti mažose 
rankutėse  

Rinkinys
Pietų dėžutė su 
skyreliais 550 ml
Eco buteliukas 310 ml
SS193208
9,90 €

 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


