
*  kol pakaks turimų atsargų
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(36-39 savaitės)

Pasiūlymai galioja nuo

Visada kartu su jumis



TUPPERWARE TRAPI  
TEŠLA KEPINIAMS  

INGREDIENTAI
• 250 g (500 ml) miltų su kildinimo priedais  
• 1 arbat. š. (5 ml) druskos  
• 2 valg. š. (30 ml) smulkiai tarkuoto parmezano sūrio  
• 100 ml saulėgrąžų aliejaus  
• 100 ml šilto vandens  
• Miltų pabarstyti  
Šio tešlos kiekio pakaks 2 raviolių formoms  
ar 4 pyragėlių formoms. 

PARUOŠIMAS
1. Suberkite miltus, druską ir tarkuotą parmezano sūrį  
į vidutinį maišymo dubenį. Išmaišykite ir padarykite  
duobutę viduryje.  
2. Į duobutę supilkite aliejų ir vandenį, uždenkite indą ir  
5–6 kartus pakratykite vertikaliai ir horizontaliai.  
3. Atidarykite indą, nuvalykite tešlą nuo kraštų su 
silikonine mentele ir minkykite, kol suformuosite 
tešlos rutulį. Pabarstykite miltais, jei reikia.  
4. Padalinkite tešlą į 4 lygias dalis. Naudokite padėklą 
tešlos ruošimui ir kočėlą tešlai iškočioti.

Paruošimo trukmė  
10 min.  

Patarimas: šios tešlos nereikia palikti pastovėti, todėl kočiokite iškart, kai paruošiate. Užpildykite 
kočėlą šaltu vandeniu. Tai padės sumažinti tešlos elastingumą.

Išbandykite 
virtinukus 
su vyšniniais 
pomidorais ir 
parmezano sūriu, 
pagamintus iš 
Tupperware 
trapios tešlos!

Apsilankykite:
www.tupperware.lt



Vienguba pyragėlių forma
PP193601

Pyragėlių forma
PP193602

Niekas neprilygsta
ką tik iškeptų skanėstų kvapui!

Pasirinkite tinkamiausią dydį
savo virtinukams!

arba

Rinkinys kepiniams
Padėklas tešlos ruošimui
Daugiafunkcis kočėlas
SS193618
36,90 €   29,90 €

Specialus pasiūlymas galioja tik perkant rinkinį kepiniams
* 1 pasirinkimas už kiekvieną įsigytą rinkinį kepiniams

2,90 € 3,90 €



Įsigykite
1 skustuką ir

gaukite
antrą

DOVANŲ!

Kiekvienos virtuvės būtiniausieji

Skustukų rinkinys
Vertikalus daržovių skustukas
Universalus daržovių skustukas
SS193615
25,00 €   12,50 €

RYTIETIŠKOS MORKŲ SALOTOS

INGREDIENTAI 6 PORCIJOMS 
• 1 kg morkų  
• 30 g šviežio imbiero  
• 1 didelis ryšelis kalendros  
• 2 valg. š. citrinų sulčių (± 30 ml)  
• 1 aštrių garstyčių (± 15 ml)  
• 1 valg. š. medaus (± 15 ml)  
• 4 valg. š. alyvuogių aliejaus  

(± 60 ml)  
• Druskos ir pipirų  
• 4 maži apelsinai  
• 1 arbat. š. kumino sėklų (± 5 ml)  
• 75 g razinų  
• 75 g migdolų griežinėlių  

PARUOŠIMAS
1. Nulupkite morkas vertikaliu daržovių skustuku, tada sutarkuokite 
su FusionMaster: smulkiu piltuvu.  
2. Nulupkite imbierą ir supjaustykite gabalėliais.  
3. Su Turbo Chef susmulkinkite imbierą ir kalendrą. Supilkite citrinų 
sultis, garstyčias, medų, alyvuogių aliejų, druską, pipirus ir gerai 
išmaišykite.  
4. Su Essential universaliuoju peiliu nulupkite apelsinus, supjaustykite 
į keturias dalis ir tada skiltelėmis.  
5. Ant morkų užpilkite Turbo Chef gautą masę. Sudėkite
apelsinų skilteles, kumino sėklas, razinas ir atsargiai išmaišykite
silikonine mentele. apelsinų skilteles, kumino sėklas, razinas ir 
atsargiai išmaišykite silikonine mentele. Palikite pastovėti bent 15 min.  
6. Keptuvėje pakepinkite migdolų griežinėlius.  
7. Prieš patiekiant sumaišykite migdolų griežinėlius su morkomis.  



Kiekvienos virtuvės būtiniausieji

Konservų dėžučių 
atidarytuvas
SS193619
32,90 €   25,00 €

Peilių rinkinys (1)
1. Universalusis peilis
2. Peilis daržovėms
3. Peilis pomidorams
SS193621
72,70 €   52,70 €

Peilių rinkinys (2)
4. Duonriekis peilis
5. Šefo peilis
SS193620
74,80 €   54,80 €

Peilių rinkinys
1. Universalusis peilis
2. Peilis daržovėms
3. Peilis pomidorams
4. Duonriekis peilis
5. Šefo peilis
6. Peilių galąstuvas Sharp Star
SS193622
175,00 €   107,50 €

1. 

2. 

3. 

4. 5. 

6. 

Įsigykite peilių 
rinkinį

1 ir peilių
rinkinį 2 ir

gaukite peilių 
galąstuvą
DOVANŲ!



Įsigykite
buteliuką
ir gaukite 
dubenėlį

DOVANŲ!

Pietų dėžutė su skyreliais 1 l
(1 vnt.)
SS193609
13,00 €

Pietų dėžutė su skyreliais 1 l
(2 vnt.)
SS193610
26,00 €   19,50 €

Duo dubenys (240 ml + 500 ml)
SS193612   9,90 €

Duo dubenys (500 ml + 800 ml)
SS193611   11,90 €

Paruoškite greitų užkandžių vakarui ir 
sudėkite į dėžutės skyrelius

Viena pusė skirta garnyrui... ...o kita – pagrindiniam patiekalui

Įsigykite
1 ir gaukite 

dar 1
su 50 % 
nuolaida

EcoPure2 buteliuko ir 
dubenėlio rinkinys
EcoPure2 buteliukas 500 ml
Dubenėlis 600 ml
SS193605
9,00 €



Metalinis termosas 420 ml (1 vnt.)
SS193601   44,90 €

Metalinis termosas 420 ml (2 vnt.)
SS193602   79,90 €

Stalo įrankis 3 in 1 (4 vnt.)
SS193616   8,00 €

CrystalWave apvalusis
su pertvara
SS193604   12,90 €

*  Paskutinį kartą buvo galima 
įsigyti 2018 m. Rudens-
Žiemos kataloge už 17,90 €

Iš šaldytuvo tiesiai ant stalo:
puikiai tinka pietums 
mokykloje ar darbe;

Daugkartinio naudojimo, ekologiškas ir tvarus
sprendimas gėrimams ir maistui

pasiimti kartu su savimi

Lengvai atidaromas dangtelis



Tobulai tinka rudens gėrybėms

Pirkite 2
VentSmart 

dėžutes
1,8 l ir gaukite

VentSmart 3,2 l
dėžutę  

DOVANŲ!

VentSmart vertikalusis 3,2 l
SS193613   17,90 €

VentSmart rinkinys
VentSmart aukštasis 1,8 l (2 vnt.)
VentSmart vertikalusis 3,2 l
SS193614   39,80 €

Kompaktinė dėžutė 2/3, 300 ml
Kompaktinė dėžutė 2, 1,1 l
Kompaktinė dėžutė 3, 1,7 l (2 vnt.)

Kompaktinė dėžutė 4, 2,3 l
Apvali kompaktinė dėžutė 3, 650 ml
Apvali kompaktinė dėžutė 5, 1,1 l

Rinkinį sudaro:

60,00 €

Kompaktinių
dėžučių rinkinys

SS193617
73,50 €

Prisijunkite prie mūsų komandos ir gaukite kompaktinių dėžučių rinkinį DOVANŲ –
teiraukitės savo konsultanto



Tobulai tinka rudens gėrybėms

Dubenėlių 1,5 l rinkinys
(3 vnt.)
SS193607   24,90 €

Apvalus dubuo 600 ml
(2 vnt.)
SS193606   11,60 €

Sandarūs
dangteliai, 

išsaugantys
produktų 
šviežumą

ir skonį

P irkinių sąrašas:
Nusipirkti daugiau 
sveikų, šviežių daržovių 
ir vaisių.
Įsigyti didesnius kiekius 
šviežių maisto produktų 
vienu kartu.
Mažiau švaistyti 
maistą.
Sutaupyti.

29,90 €

Dubuo 2 l
(3 vnt.)

SS193608   



Mielos šeimininkės,
specialios dovanos ir pasiūlymai tik Jums!

Padėkos dovana
Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia
100 eurų ir konsultantas suplanuoja dar vieną 
vakarėlį, Jūs gausite:
Apvali dėžutė 200 ml (3 vnt.)
TG193601
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:
Warmie Tup 2,25 l
HG193601
ir
Padėkos dovana
(TG193601 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:
Warmie Tup 3,25 l
Warmie Tup 2,25 l
HG193602
ir
Padėkos dovana
(TG193601 ar 50 % nuolaida
vienam katalogo gaminiui)



Dovana šeimininkei – 3 lygis
Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia 450 eurų ir konsultantas 
suplanuoja dar du vakarėlius, Jūs gausite:
Warmie Tup žemasis
Warmie Tup 2,25 l su kiauraindžiu
Warmie Tup 3,25 l
Warmie Tup 2,25 l
HG193603
ir
Padėkos dovana (TG193601 ar 50 % nuolaida
vienam katalogo gaminiui)



Iš šaldytuvo tiesiai į
mikrobangų krosnelę ir ant stalo;

Sutaupysite daug brangaus laiko, o jūsų šeimos nariai
galės pavalgyti jiems patogiu metu

14,90 €

CrystalWave
rinkinys

(400 ml, 600 ml)
SS193603

 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


