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*  kol pakaks turimų atsargų
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(40–44 savaitės)

Pasiūlymai galioja nuo



VIŠTIENOS SULTINYS 
SU ŽOLELĖMIS

INGREDIENTAI 2-4 PORCIJOMS
• 1 žalioji citrina (žievelė ir sultys)
• 1 vištienos sultinio kubelis
• 3 šakelės baziliko
• 3 šakelės kalendros
• 1 vištienos krūtinėlė (apie 200 g)
• 1/4 kininio kopūsto (apie 160 g)
• 100 ml verdančio vandens
• Sojų padažo

PARUOŠIMAS
1. Nulupkite žaliosios citrinos žievelę su Click serijos vertikaliu skustuku ir 
išspauskite sultis su Šeimininkės sulčiaspaude.
2. Įpilkite 400 ml šalto vandens į Micro Urban pagrindą, sutrupinkite sultinio kubelį, 
sudėkite žolelių šakeles ir žaliosios citrinos žievelę.
3. Supjaustykite vištienos krūtinėlę vienodo dydžio gabaliukais ir sudėkite į žemą 
kiauraindį. Nuplaukite ir stambiai supjaustykite kininį kopūstą, apšlakstykite žaliųjų 
citrinų sultimis ir sudėkite į aukštą kiauraindį. Uždėkite abu kiauraindžius ant pagrindo ir šildykite 
mikrobangų krosnelėje 12 min. 900 vatų galingumu. Palikite pastovėti 5 min.
4. Nupilkite susidariusį skystį, įpilkite verdančio vandens, sojų padažo (pagal skonį) ir patiekite su 
kopūstais ir vištiena.

Paruošimo 
trukmė: 15 min.

Palikti pastovėti 
5 min.

900 W galingumu 
12 min.

Ar žinojote, kad…
Mikrobangų 
krosnelės suvartoja 
perpus mažiau 
energijos nei orkaitės 
ir viryklės?
Taupykite energiją
nors ir mažais 
kiekiais – naudokite 
„Tupperware“ indus, 
skirtus mikrobangų 
krosnelėms, 
gamindami mėsą, 
ryžius, makaronus, 
daržoves ir kitus 
patiekalus.

Neškitės sriubą 
su savimi 

CrystalWave 
puodelyje 

sriubai!

Micro Urban Millennial
SS194006   59,90 €

Pagaminta su 
Micro Urban 
Millennial



Daugiau laiko džiaugtis gyvenimu

CrystalWave puodelis sriubai
SS194005  8,00 €
Paskutinį kartą buvo galima 
įsigyti 2019 m. Pavasario-Vasaros 
kataloge už 11,90 €

Puiki gaminių serija vienam 
ar dviem žmonėms!
• Tinka mažoms virtuvėms  

(ar neturint virtuvės)
• Paprasta plauti
• Padeda sutaupyti pinigų

Micro Pasta Maker apvalusis
SS194004   12,90 €
Paskutinį kartą buvo galima 
įsigyti 2019 m. Pavasario-Vasaros 
kataloge už 17,90 €

Didysis Easy Rice 
SS194003   26,90 €   16,90 €



6,90 €

Chesemart  
Mini sūrinė
SS194020

Sūrio RINKINYS
Cheesmart mažasis
21,2 cm x 20,4 cm x 85 cm
Sūrio peilis
SS194002   29,90 €

ALAUS DUONA

SUDEDAMOSIOS DALYS APYT. 1 KG DUONOS
• 600 g universalių miltų
• 2 arbat. š. kepimo miltelių (± 10 ml)
• 2 arbat. š. druskos (± 10 ml)
• 150 g sėklų ar riešutų (moliūgų, saulėgrąžų, 

linų sėmenų, sezamų sėklų, graikinių riešutų)
• 500 ml alaus
• 15 g sviesto + 1 valg. š. miltų (UltraPro indui 

padengti)
• 1 valg. š. vandens (± 15 ml)

PARUOŠIMAS
1. Įkaitinkite orkaitę iki 200 °C.
2. Sumaišykite miltus ir kepimo miltelius Maišymo dubenyje 4,5 l. Suberkite druską, sėklas, supilkite 
alų ir maišykite silikonine mentele, kol gausite beveik elastingą vientisą masę.
3. Patepkite UltraPro 1,5 l ar UltraPro 1,8 l sviestu ir pabarstykite vienu valgomuoju šaukštu miltų.
4. Supilkite tešlą į UltraPro ir apšlakstykite 1 valgomuoju šaukštu vandens.
5. Uždenkite ir kepkite apyt. 45 minutes. Nuimkite dangtį ir kepkite dar apyt. 15 min. 
6. Išimkite kepalą iš formos ir palikite atvėsti ant orkaitės grotelių.

Paruošimo trukmė 
5 min.

200 °C 
temperatūroje 1h

CondensControl™ grotelės, esančios Cheesemart sūrinėje,  
išlaikys jūsų sūrį šviežią dar ilgesnį laiką ir padės sutaupyti

16 cm x 15,8 cm x 7,4 cm



UltraPro 1,8 l
SS194014   44,90 €

UltraPro 1,5 l
UltraPro 1,5 l dangtis
SS194015   44,90 €

UltraPro RINKINYS:
UltraPro 1,8 l
UltraPro 1,5 l
UltraPro 1,5 l dangtis
SS194016   79,00 €

Rinkitės įvairiausius  
ingredientus ir sukurkite savo  

duonos receptą.
Nebijokite eksperimentuoti – iškepkite savo moliūgų 

duoną, bananų duoną, meduolį... ar ką tik norite!

Galioja 
tik 40–41 

savaitėmis

Galioja 
tik 40–41 

savaitėmis

Save
10,80 €



Signature Line RINKINYS:
Mini Signature Line  
aukštasis 1,2 l (2 vnt.)
Mini Signature Line  
stačiakampis 2,6 l (1 vnt.)
SS194009   19,80 €

Mini Signature Line žemasis 450 ml (1 vnt.)
SS194010   7,90 €

Mini RINKINYS:
Mini Signature Line žemasis
450 ml (2 vnt.)
Mini Signature Line
stačiakampis 980 ml (1 vnt.)
SS194011   17,00 €

Mini Signature Line 
aukštasis
1,2 l (1 vnt.)
SS194008   9,90 €

Pirkite 2 vnt. 
Signature Line

450 ml ir gaukite 
1 vnt. Signature 
Line 980 ml už 

1,20 €
SS194011

Pirkite 2 vnt. 
Signature  
Line 1,2 l ir 

gaukite 1 vnt. 
Signature Line 
2,6 l DOVANŲ!

SS194009



Fridge Mates 650 ml 
(3 vnt.)
SS194013
26,70 €    17,80 €

Fridge Mates 650 ml 
(1 vnt.)
SS194012
8,90 €

Ar žinojote, kad…
Kasmet pasaulyje išmetama 
daugiau nei 50 000 000 tonų 
sugedusių vaisių ir daržovių? Kad 
mažiau maisto iššvaistytume, 
produktus būtina tinkamai laikyti.

3 vnt. 
už 2 kainą

32,50 €

Kvadratinė  
dėžutė 10 l
SS194007

Užsisakykite 
gaminių bent už 
25 € ir galėsite 

įsigyti šį etikečių 
ritinėlį už 

specialią kainą! 
(1 vnt. / vakarėlio 

svečiui)

Šaldiklio etikečių 
ritinėlis su 
dozatoriumi
PP194001   5,90 €



Galioja 
tik 40–41 

savaitėmis

Valymo RINKINYS:
Smaližiukas
Mikropluošto šluostė 
grindims, dvipusė
SS194018   19,90 €

Recycline valytuvas
SS194019   14,90 €   9,90 €

Dažniausiai valikliai yra nereikalingi, o vietoje jų galima naudoti 
actą, pavyzdžiui, grindims plauti. Mikropluošto šluostę grindims
paprasta naudoti, ji padeda sutaupyti laiko, pinigų bei tausoja gamtą, nes
sumažina valymui reikalingų chemikalų ir vandens kiekį.

Galioja 
tik 40–41 

savaitėmis

By

Ant valytuvo yra 
„RecyclineTM by
Tupperware“ 
logotipas, kuris 
reiškia, kad
gaminio korpusas 
pagamintas
bent iš 50 % 
perdirbtos medžiagos.



Iškylos RINKINYS:
Iškylos rinkinys 1 l
Pietų krepšys Mahalo
SS194017   29,90 €

Pasiimkite pietus kartu su savimi... Kad netektų valgyti greito maisto, pasiimkite
ką nors šviežio ir gardaus iš namų. Taip ne tik sutaupysite pinigų, bet ir išvengsite
bereikalingų atliekų.

Galioja 
tik 40–41 

savaitėmis

Ar žinojote, kad…
Dėl acto ar citrinų sulčių, kurias naudojate 
salotų padaže, jūsų žalumynai greičiau 
suglemba?
Salotų padažą visada laikykite atskirai, 
pavyzdžiui, Iškylos rinkinio dangtelyje.

Prižadu švaistyti mažiau...

Kasdien pasiimdama pietus į darbą



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: 
Smaližiukas
TG194001

Dovana šeimininkei – 1 lygis
Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia
200 eurų ir konsultantas suplanuoja dar 
du vakarėlius, Jūs gausite:
Silikoninė forma karalius
Silikoninis Teptukas
HG194001
ir Padėkos dovanėlė (TG194001 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:
BreadSmart Junior 
Silikoninė forma Karalius
Silikoninis teptukas 
HG194002
ir Padėkos dovanėlė  
(TG194001 ar 50 % nuolaida  
vienam katalogo gaminiui)



Kreipkitės į savo 
konsultantą dar 
šiandien ir paskirkite 
datą Jūsų pirmajam 
(ar dar vienam) 
vakarėliui! 

Paskyrus datą Tupperware
vakarėliui, turėsite daug 
priežasčių švęsti:
• galėsite išbandyti vieną iš šioje 

skrajutėje pateiktų receptų
• turiningai praleisite laiką su 

šeima ir draugais
• IR gausite progą užsidirbti 

"Tupperware“ gaminių, 
priklausomai nuo pardavimų 
vakarėlio metu. 

Be jokių įsipareigojimų.

Šaunu, tiesa? 

Baseline sausainių dėžutė 1,5 l 
Pakalikai
SS194001   10,90 €

Mūsų svetainėje rasite bananų mumijų
receptą:  www.tupperware.lt



Žiemos šventės jau čia pat, o kartu 
atkeliauja ir gausybė specialių pasiūlymų!

2019 žiemos katalogas
42–50 savaitės

Teiraukitės savo 
konsultanto

Nepraleiskite 
šio riboto 
leidimo 
rinkinio!

 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


