
* kol pakaks turimų atsargų

nuo 2018 11 05 
iki 2018 12 02 

(45-48 savaitės)

Pasiūlymai galioja

Maisto saugojimo
ekspertas



Ak! Gaivus oras!
Visai kaip ir jums, maistui būtinas šviežias oras. Indai su integruotais reguliuojamais vožtuvais užtikrina, kad maisto produktai gautų jiems būtino šviežio oro.

Unikali vožtuvų sistema 
subalansuoja deguonies ir 
anglies dioksido srautus 
ir neleidžia maistui gesti.

Ventsmart aukštasis 1,8 l 
(1 vnt.)
SS184504

Ventsmart 4,4 l 
(2 vnt.)
SS184502

Ventsmart aukštasis 1,8 l (2 vnt.)
SS184505

Įsigykite 1,
 gaukite 
10% 

nuolaidą

Įsigykite 2,
 gaukite 
20% 

nuolaidą

31,80 €17,90 €

29,50 €

39,80 €19,90 €

53,00 €



Ak! Gaivus oras!
Visai kaip ir jums, maistui būtinas šviežias oras. Indai su integruotais reguliuojamais vožtuvais užtikrina, kad maisto produktai gautų jiems būtino šviežio oro.

4
vnt. už 
2 kainą

Įsigykite 4,4 l 
indą ir gaukite 

1,8 l indą 
DOVANŲ!

Ventsmart aukštasis 
1,8 l (4 vnt.)
SS184506

Cool Mates rinkinys 
Cool Mates aukštasis 4,4 l 
Cool Mates žemasis 1,8 l
SS184503

Įsigykite 4,
 gaukite 
50% 

nuolaidą 39,80 €

25,90 €

79,60 €

43,50 €



Šaldymo galimybės
Kai šaldiklis tvarkingai prikrautas dailių FreezerSmart II indelių, nereikia sukti galvos, ką gaminti.

FreezerSmart II žemasis 
450 ml (1 vnt.)
SS184510

FreezerSmart II 
žemasis 450 ml (2 vnt.)
SS184511

FreezerSmart II 
žemasis 450 ml 
(4 vnt.)
SS184512

TAUPO LAIKĄ IR PINIGUS
• Pirkite produktus dideliais kiekiais – tai ne tik 

pigiau, bet taip pat galėsite padalinti ir suskirstyti 
produktus į įprastai vartojamas porcijas;

• Sutaupykite pinigų pirkdami šviežius sezoninius 
produktus, kai jie yra pigiausi. Tada užšaldykite 
produktus ir vartokite juos ištisus metus;

• Jei naudosite užšaldytus produktus, sugaišite 
mažiau laiko gamindami, nes produktai jau bus 
paruošti naudoti. Jei prieš užšaldant daržoves 
apvirsite, sutaupysite dar daugiau laiko.

Įsigykite 4,
 gaukite 
50% 

nuolaidą

Įsigykite 2,
 gaukite 
20% 

nuolaidą

6,10 €

9,80 €

12,50 €

12,25 €

24,50 €



Šaldymo galimybės
Kai šaldiklis tvarkingai prikrautas dailių FreezerSmart II indelių, nereikia sukti galvos, ką gaminti.

FreezerSmart II 
aukštasis 1,1 l (1 vnt.)

SS184507 FreezerSmart II aukštasis 1,1 l (2 vnt.)
SS184508

FreezerSmart II aukštasis 1,1 l (4 vnt.)
SS184509

KIEK LAIKO GALIMA LAIKYTI MAISTĄ ŠALDIKLYJE?*

MAISTO Apyt. laikymo laikas  
PRODUKTAI -18 °C temp. (mėnesiai) 
Vaisiai ir daržovės  8 - 12
Paukštiena 6 - 9
Žuvis 3 - 6
Malta mėsa  3 - 4
Sūdyta ir termiškai apdorota mėsa 1 - 2

*  Tai apytikslės 
trukmės, kurias 
galima naudoti 
kaip atskaitines 
vertes maisto 
laikymui 
šaldiklyje

Įsigykite 4,
 gaukite 
50% 

nuolaidą

Įsigykite 2,
 gaukite 
20% 

nuolaidą

7,90 €

12,70 €

15,90 €

15,90 €

31,80 €



GREIPFRUTŲ SKANĖSTAS
Paruošimo trukmė: 15 min. 
Kepimo laikas: Mikrobangų krosnelėje: 1 min. 750 vatų galingumu 
Orkaitėje: 30–35 min. 180 °C temperatūroje

6–8 PORCIJOMS 
• 125 g cukraus 
• 2 kiaušiniai 
• 75 g sviesto 
• 100 ml greipfrutų 

sulčių 
• 125 g universalių 

miltų 
• 1 arbat. š. kepimo 

miltelių (± 5 ml) 
• 100 g 

maskarponės sūrio 
Sirupas 
• 1 greipfruto sulčių 

(± 100 ml) 
• 30 g cukraus 

pudros 

PARUOŠIMAS 
1. Įkaitinkite orkaitę iki 180 °C 
temperatūros. 
2. Į Speedy Chef II supilkite cukrų 
ir kiaušinius ir maišykite, kol masė 
taps balta. 
3. Į MicroCook 1 l ąsotį sudėkite 
sviestą ir šildykite mikrobangų 
krosnelėje 1 minutę 750 vatų 
galingumu. Išspauskite greipfrutų 
sultis. Į mišinį supilkite ištirpintą 
sviestą ir 100 ml sulčių. 
4. Atidarykite Speedy Chef II, 
suberkite miltus, kepimo miltelius 
ir sudėkite maskarponės sūrį. 
Toliau atsargiai maišykite, 
nuvalydami tešlą nuo sienelių su 
silikonine mentele. 

5. Padėkite silikoninę kepimo 
formą ant šaltų orkaitės grotelių, 
supilkite tešlą ir kepkite 30–35 
min. 
6. Kol kepa pyragas, pagaminkite 
sirupą. Išspauskite sultis iš 1 
greipfruto, suberkite cukraus 
pudrą ir išmaišykite. 
7. Iškepus, pyragą ištraukite iš 
orkaitės ir palikite pastovėti 5 
minutes. Tada išimkite iš formos ir 
apšlakstykite sirupu. 
8. Palaukite, kol atvės, ir 
patiekite. Itin gardus atvėsęs su 
maskarponės sūriu ir greipfruto 
skiltelėmis.



Kiekvienam recepto žingsniui turime įrankį, 
kuris padės užduotį atlikti dar greičiau

Maišymo dubuo 5 l 
SS184517

Silikoninė forma 
"Princesė"
SS184515

Kepimo įrankių rinkinys 
Silikoninė mentelė
Siauroji mentelė
SS184516

Įsigykite 
silikoninę 
mentelę ir 
Siaurąją 

mentelę gaukite 
DOVANŲ!

24,90 €

29,90 €

17,00 €
27,00 €



Stačiakampė tortinė
SS184514

Parsineškite skanėstus iš kepyklėlės ar 
neškitės pyragus į svečius ir šventes.

28,00 €
41,10 €



Apvalus indas 1,1 l – 
Kava
SS184523

Apvalus indas 1,1 l – 
Cukrus
SS184521

Lanksti pjaustymo 
lentelė
SS184513

Ergologics riešutų 
gliaudyklė
SS184501

Pagalbos niekada nebus per daug

Apvalus indas 1,1 l – 
Druska
SS184522 8,00 €8,00 €

12,00 €

19,50 €

8,00 €



Tikslūs ašmenys, ergonomiškos rankenos, formos 
pritaikytos kiekvienam atvejui... Mūsų peiliai ras 

vietą net pačioje reikliausioje virtuvėje.

T Chefseries 
Essential kepimo 
skarda su 
dangčiu
SS184518

Pro Asian kapoklė daržovėms
SS184519

Pro Asian peilis daržovėms
SS184520

190,00 €

49,00 €

25,00 €



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: 
Allegra dubuo 1,5 l
TG184501

Dovana  
šeimininkei – 1 lygis
Kai pardavimai vakarėlio 
metu pasiekia 200 eurų ir 
konsultantas suplanuoja dar 
vieną vakarėlį, Jūs gausite: 
Allegra dubuo 3,5 l
HG184501

Dovana  
šeimininkei – 2 lygis
Kai pardavimai vakarėlio 
metu pasiekia 300 eurų ir 
konsultantas suplanuoja dar 
vieną vakarėlį, Jūs gausite:  
Allegra dubuo 3,5 l
Allegra dubuo 1,5 l
HG184502



1 + 1

LAPKRITIS
JUODASIS 

PENKTADIENIS
Nuo 23 d. (penktadienio) iki 30 d. (penktadienio)

Teiraukitės lankstinuko savo konsultanto

 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


