
Viskas, ko jums 
reikia vaisių ir 
daržovių vakarėliui!

kol pakaks turimų atsargų

06.05.2019 – 02.06.2019 
(19–22 savaitės)

Pasiūlymai galioja



Fusion Master 
spiralizatoriaus rinkinys 
(Rankenėlė, pagrindas,  
3 spiralizatoriaus ašmenys, 
spiralizatoriaus korpusas)
SS191903

Patiks visai 
šeimai! Makaronus 

pagaminsite 
akimirksniu!

Bulvių spiralės vos 
per kelias minutes, 
naudojant tik 
antgalį su plokščiais 
ašmenimis!!!

CUKINIJŲ MAKARONAI 
SU BOLONIJOS PADAŽU

• 1 svogūnas, nuluptas, 
susmulkintas 

• 1 česnako skiltelė, nulupta 
• 3 valg. š. alyvuogių aliejaus 

(± 45 ml) 
• 3 valg. š. pomidorų pastos (± 

45 ml) 
• 1 kubelis sodraus jautienos 

sultinio 
• 1 arbat. š. džiovintų žolelių: 

čiobrelio, raudonėlio ir pan. 
(± 5 ml) 

• 250 g maltos jautienos 
• 1 arbat. š. cukraus (± 5 ml) 
• 1 skardinė smulkintų 

pomidorų (± 400 g) 
• Druskos ir pipirų 
• 700 g cukinijos 
• Tarkuoto sūrio patiekimui 

PARUOŠIMAS 
1. MicroCook 1 l ąsotyje sumaišykite smulkintus svogūnus, česnaką 
ir 2 valg. š. (± 30 ml) alyvuogių aliejaus, uždenkite ir šildykite 
mikrobangų krosnelėje 3 min. 600 vatų galingumu. 
2. Sudėkite pomidorų pastą, sutrupintą jautienos sultinio kubelį, 
džiovintas žoleles, jautienos faršą, cukrų, smulkintus pomidorus, 
druską ir pipirus. Gerai išmaišykite plastikine šluotele plakimui. 
3. Uždenkite ir kaitinkite mikrobangų krosnelėje 9 min. 600 vatų 
galingumu. Praėjus pusei laiko pamaišykite. 
4. Pagaminkite cukinijų spagečius, naudodami spiralizatorių su 
antgaliu spagečiams. 
5. Į Micro Urban Large pagrindą įpilkite 400 ml vandens. Sudėkite 
spagečius į kiauraindį. Uždėkite kiauraindį ant Micro Urban Large 
pagrindo, uždenkite ir šildykite mikrobangų krosnelėje 9–12 min. 
900 vatų galingumu (9 min., jei norite kietesnių makaronų; 12 
min., jei norite minkštesnių makaronų). Palikite pastovėti 5 min. 
Pagardinkite druska, pipirais ir 1 valgomuoju šaukštu alyvuogių 
aliejaus. 
6. Patiekite cukinijų spagečius su Bolonijos padažu ir tarkuotu sūriu. 
Patarimas: iš cukinijos taip pat galite formuoti „tagliatelle“ 
makaronus pagal šį receptą, tačiau juos virkite 2 min. ilgiau.

INGREDIENTAI 
3 ASMENIMS

Pagaminta su 
spiralizatoriumi ir antgaliu šiaudeliams

Paruošimo trukmė 
20 min.

Palikti pastovėti 
5 min.

Atraskite gardžius ir sveikus cukinijų spagečius!

Fusion Master 
antgalis šiaudeliams
SS191901   10,00 €

Fusion Master 
spiralizatoriaus 
pagrindas + 
Tagliatelle antgalis
SS191902   54,00 €

98,00 €
600 W 

galingumu 
12 min.

900 W 
galingumu 
9–12 min.

NAUJIENA

Antgalį su 
plokščiais 

ašmenimis gausite  
tik pirkdami  

rinkinį!

Jau turite Fusion Master pagrindą ir rankenėlę? 
Šis pasiūlymas kaip tik jums!



Laiko sargas ovalusis 800 ml (3)
SS191918

Įmantriausių formų patiekalai su 
„Tupperware“ mylimiausiais!Universalus indas 1,5 l

SS191909

1 makaronams...

2 sausainiams...

3
užkandžiams!

Universalus indas 1,5 l (2)
SS191910

Žiedo forma 
SS191913

M-Press su 
antgaliais
SS191915

Universalus indas 1,5 l (3)
SS191911

18,90 €

31,90 €

14,90 €

25,00 €
37,80 €

18,00 €

3  
už   
2

kainą

Jūsų mažiesiems tai patiks
NAUJAS 
DYDIS

Ką laikysite viduje?



Paprasčiau, sveikiau ir skaniau nei bet kada...  
tobulai tinka neštis su savimi!

Tinka laikymui 
šaldytuve, 

patiekimui ant stalo 
bei piknikams

Juist sulčiaspaudė
SS191906

14,90 €
22,50 €

47,90 €

Turbo Chef
SS191908

39,90 €

Pirkite  
1 ir gaukite  
antrą tik už 

5,00 €

Turbo Chef už 
Mažojo Turbo 
Chef kainą!

Dubuo 2 l
SS191912

8,90 €

Infuser gertuvė 700 ml  
(2 vnt.)
SS191907

27,90 €

CrystalWave rinkinys
SS191905

29,00 €
39,90 €

45,80 €

NAUJA 
SPALVA



UltraPro Ovalusis 
5l su dangčiu
SS191919

Įsigykite  
UltraPro 5l už 
UltraPro 3,5 l  

kainą

Mažiau laiko virtuvėje – daugiau laiko džiaugtis gyvenimu!

2

1

Kam tinka  
Micro Urban Large?

Centrifūga lengvam 
salotų džiovinimui

Dangtis su skyle padės išplakit elektriniu 
plaktuvu be jokio taškymosi

Micro Urban Large
SS191904

Spinning Chef
SS191916

BTB maišymo rinkinys: 
1 BTB maišymo dubuo 3 l 
2 BTB kiauraindis
SS191917 

75,00 €

92,80 €

29,90 €

28,90 €

44,80 €

1.  Gaminti iki 500 g makaronų, ryžių ar kitų kruopų 
mikrobangų krosnelėje.

2.  Garuose virti daržoves, mėsą, žuvį, jūros gėrybes, vaisius, 
apkepus su vaisiais, pyragus 

3.  Gaminti sveikus patiekalus 4 asmenims

Didelis dubuo 
serviravimui, 
laikymui, maišymui

Kiauraindis plovimui, 
nupylimui 

Dangtis 
transportavimui

NAUJAS 
DYDIS



Padėkos dovanėlė 
Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia 100 eurų ir konsultantas 
suplanuoja dar vieną vakarėlį, Jūs gausite:

Aloha dubuo 1L
TG191901
arba 50 % nuolaida vienam katalogo gaminiui)

Pasiūlymas šeimininkei  
Galioja tik pasiekus 1 lygį

Dovana šeimininkei – 1 lygis
Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia 200 eurų ir konsultantas 
suplanuoja dar du vakarėlius, Jūs gausite:

Aloha dubuo 2L
Aloha dubuo 4L

HG191901 
ir 
Padėkos dovanėlė (TG191901 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:

Aloha dubuo 2L
Aloha dubuo 4L
Aloha dubuo 7,5L

HG191902 
ir 
Padėkos dovanėlė (TG191901 ar 50 % nuolaida vienam 
katalogo gaminiui)

Su Aloha 
kolekcija
vakarėlis 
niekada 

nesibaigia 

Iš šaldytuvo 
– tiesiai ant 

stalo ar į 
darbą

Aloha dubuo  
450 ml (2 vnt.)

HO191902 12,90 €

Aloha dubuo  
450 ml (4 vnt.)

HO191901 15,00 €

1. 1.

2.

3.

4.

5.

2.

3.

3.

4.

4.
5.

1.

Mielos šeimininkės, 
specialios dovanos ir pasiūlymai tik Jums!



Šį mėnesį švenčiame   
Brownie Wise jubiliejų   

ir siūlome jums klasikinius „Tupperware Wondelier“ 
dubenėlius!

– Brownie Wise, 
„Tupperware“ vakarėlių pradininkė -

Sėkmė
nėra materialūs dalykai ar buvimas kažkuo. 

Sėkmė – yra kažką daryti.

„Wonderlier“  
dubenėlių rinkinys: 
(1 l, 1,75 l, 3 l)
SS191914

29,00 €

 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.
©2019 Tupperware. Visos teisės saugomos.
„Tupperware Brands” yra „Dart Industries Inc.” nuosavybė.

Telefonas:

www.tupperware.lt

NAUJA 
SPALVA


