
* prekių skaičius ribotas

2018-10-01 – 2018-11-04
(40–44 savaitės) 

Pasiūlymas galioja

Išmanūs
pasirinkimai!

Nepraleiskite mūsų 
kalėdinių pasiūlymų, 

kurie pradės galioti 
nuo 42-os savaitės

Paprašykite konsultanto 
katalogo.



Pradėkite dieną IŠMANIAI!
Pusryčių rinkinys
1. Maža „Cheesmart“ dėžutė sūriui laikyti
2. "Samba" sviestinė
SS184013

Pirkite mažą 
„Cheesmart“ 

dėžutę ir 
gaukite 

sviestinę 
DOVANŲ!
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12,90 €



3. „Breadsmart junior“ duoninė
SS184010

4. „Breadsmart“ 
duoninė  
(be pjaustymo 
lentelės)
SS184011

Pradėkite dieną IŠMANIAI!
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35,00 €

20,00 €
34,50 €



Paruošimo laikas 
20 min.

Palikti kilti  
±1 val. 35 min.

6 rankenėlės 
pozicija / 180 °C 

40–45 min.

600 vatų,  
15 min.

BULVIŲ DUONA

DVIEMS KEPALAMS REIKĖS
• 300 g krakmolingų bulvių
• 200 ml vandens
• 40 g šviežių mielių
• 50 ml šilto vandens (30 °C)
• 1 šaukštelio cukraus (±5 ml)
• 600 g miltų duonai kepti
• 15 g sviesto
• 300 ml pieno (kambario 

temperatūros)
• 1½ šaukštelio druskos (±7 

ml)
• ½ šaukštelio malto 

muskato, (±2 ml)
• 1 šaukštelio saulėgrąžų 

aliejaus (±15 ml)

PARUOŠIMAS
1. Nuskuskite bulves, supjaustykite jas kubeliais ir suberkite į 
200 ml vandens apvaliame 1,5 l talpos „MicroCook“ puode. 
Uždenkite ir 15 min. virkite nustatę 600 vatų, praėjus pusei laiko 
pamaišykite. Palikite 5 min.
2. Į kitą indą nupilkite vandenį, o bulves sugrūskite bulvių 
grūstuvu. Jei reikia, įpilkite vandens atgal tam, kad sugrūstų bulvių 
masės galų gale būtų 280–300 g.
3. Įdėkite mieles į 300 ml talpos dubenį, įpilkite 50 ml šilto 
vandens ir suberkite cukrų. Palikite kelioms minutėms ir tada 
maišykite, kol mielės visiškai ištirps.
4. 3 l talpos maišymo dubenyje maišymo šaukštu sumaišykite 
sugrūstas bulves, mielių mišinį miltus, sviestą, pieną, druską ir 
maltą muskatą.
5. Pabarstykite kepinių padėklą miltais ir 6–8 min. ant šio padėklo 
minkykite tešlą vis ją lenkdami į vidų. Tešla turi likti truputį lipni.
6. Įdėkite tešlą į aliejumi padengtą maišymo dubenį ir jame 
pavoliokite, kad ir tešla pasidengtų aliejumi. Uždarykite dubenį ir 1 
val. kambario temperatūroje palikite tešlą iškilti. 
7. Dar šiek tiek paminkykite tešlą ir padalykite į du dubenis, o po to 
perdėkite į 2 „Ultra Pro“ 1,8 l talpos kepimo formas. Uždenkite ir 
vėl leiskite tešlai kilti, kol ji padvigubės (± 35 min.).
8. Orkaitę įkaitinkite iki to 180 °C (6 rankenėlės pozicija).
9. Tepimo šepetėliu kepalo paviršių patepkite vandeniu. Uždenkite 
ir kepkite 40–45 min., praėjus pusei laiko atidenkite.

Kadangi duonos kepimo forma 
kvadratinė, ant grotelių 
vienu metu jų telpa dvi, taigi 
sutaupote laiko ir elektros iš 
karto kepdami du kepalus.



Nusipirkite 
5 l talpos 

„Ultra Pro“ 
formą už 2 l 

formos kainą!

Laimė… tai ką tik iškeptos 
duonos kvapas

"UltraPro" kepimo 
forma duonai kepti, 1,8 l
SS184012

U serijos peilis duonai riekti
SS184008

„Ultra Pro“, ovali, 5 l
SS184017

Įberkite mėgstamų priedų, 
tokių kaip džiovinti vaisiai, 
šokolado gabaliukai, 
riešutai arba prieskoniai, 
kad duona būtų dar 
skanesnė.

45,00 €

24,90 €

69,00 €

40,90 €



Pasiruoškite išsinešamus pusryčius
„Ilumina“ 2 l talpos 
ąsotis su sieteliu
SS184001

Saliamio dėžutė
SS184009

Saliamio dėžutė yra ekologiškas 
pasirinkimas! Kad saliamis ir 

dešrelės liktų šviežios, nebereikės 
vienkartinės maistinės plėvelės.

19,90 €

10,00 €



Pasiruoškite išsinešamus pusryčius

Gertuvė kavai 
ir arbatai, 350 ml
SS184006

Sutaupykite 

10,00 €

Už perkant 
gertuvę 

sutaupytus 
pinigus įsigykite 

dviejų dubenėlių 
rinkinį!

Dviejų dubenėlių 
rinkinys 
(500 ml, 800 ml)
SS184005

Dubenis 
galima sujungti, 
naudojant 
specialų tarpiklį!

17,50 €

10,00 €

27,50 €



Visi galime būti herojais ir 
išgelbėti pasaulį naudodami 

mažiau, naudodami 
pakartotinai ir rūšiuodami.

„Tupperware Recycline” ™

•  Itin veiksmingas ir žymių nepaliekantis 
valytuvas langams, priekiniam mašinos 
langui, virtuvinėms plytelėms ir 
kondensatui nuo vonios kambario 
veidrodžių ir plytelių valyti.

•  Dvigubas švelnaus silikono valytuvo 
kraštas nuvalo visus lašus ir palieka 
švarų bei žvilgantį paviršių.

„Recycline“ valytuvas
SS184004

„Tupperware“ rūpinasi gamta. Gaminame aukštos kokybės patvarius pakartotinio 
naudojimo produktus, taip sumažindami panaudotų vienkartinių pakuočių kiekį. Mes juos 

ir perdirbame. Štai iš kur atsirado mūsų „Recycline“ produktų linija.

10,00 €



Visų „Recycline“ produktų sudėtyje yra bent 
50 proc. perdirbtų medžiagų ir jie visi 

pagaminti iš perdirbtų „Tupperware“ produktų.

•  Tinka daugumai įprasto dydžio 
namie naudojamų popierinių 
rankšluosčių ritinių. 

•  Galima naudoti kaip receptų 
knygos laikiklį, kad gaminant 
neužsiverstų puslapiai.

Dangtelių laikiklis
SS184002

Popierinių rankšluosčių 
laikiklis
SS184003

Tvarkingai sudėkite 
dangtelius, kad daugiau 
jų nepamestumėte.

12,50 €

7,00 €
10,00 €



Namų šeimininkės, 
specialios dovanos ir pasiūlymai jums!

Padėkos dovanėlė
Kai pardavimai vakarėlio metu 
pasiekia 100 eurų, Jūs gausite:  
2,4 l talpos skaidrų dubenėlį.
TG184001

Gražių savo paprastumu skaidrių nedūžtančių dubenėlių komplektas, 
kuris tiks ir šaldytuve, ir atrodys stilingai ant stalo.

Dovana šeimininkei - 
1 lygis 
Kai pardavimai vakarėlio metu 
pasiekia 200 eurų ir konsultantas 
suplanuoja dar vieną vakarėlį,  
Jūs gausite:
1,35 l talpos skaidrų dubenėlį;
610 ml talpos skaidrų dubenėlį.
HG184001



Dovana šeimininkei - 
2 lygis
Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia 
300 eurų ir konsultantas suplanuoja dar 
vieną vakarėlį, Jūs gausite:
4 l talpos skaidrų dubenėlį;
1,35 l talpos skaidrų dubenėlį;
610 ml talpos skaidrų dubenėlį (2).
HG184002

Naudodami mažus dubenėlius, dailiai 
sudėliokite desertus ir skanėstus. Į 

didesnius dubenėlius sudėkite šviežius 
vaisius, pudingą, sluoksniuotus 
desertus ir mažus pyragėlius.

   HO184001

Rinkinkys maisto 
gaminimui

57,40 €

Pasiūlymas namų 
šeimininkei
Galioja 40–44 savaites, kai 
pasiekiate padėkos dovanos lygį 
(100 Eur)

98,20 €



Pasiūlymas galioja 40–41 savaites

Kokia jūsų magiška galia?

Maža „Bam“ 
dėžutė
SS184014

Maža „Whoosh“ 
dėžutė
SS184016

6,00 € 6,00 €

Maža „Pow“ dėžutė
SS184015

6,00 €

 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.
©2018 Tupperware. Visos teisės saugomos.
„Tupperware Brands” yra „Dart Industries Inc.” nuosavybė.

Telefonas:

www.tupperware.lt


