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Pasiūlymai galioja nuo

Vasaros 
skoniai



3 skirtingų rūšių ledai? Imu visus

Ragelių formelės
SS192714   20,00 €

Silikoninė forma vafliams  
SS192707   20,00 €

Tupperkids Lollitups formelės ledams
SS192723   15,00 €

ŠALDYTI BANANINIAI VAFLIAI SU ŠOKOLADO DROŽLĖMIS

VAISINIAI LEDAI 

ŠALDYTO JOGURTO RAGELIAI

Paruošimo trukmė: 15 min. / Šaldymo trukmė: 8 val.

Paruošimo trukmė: 5 min. / Šaldymo trukmė: 8 val.

Paruošimo trukmė: 10 min. / Šaldymo trukmė: 8 val.

INGREDIENTAI  
4 PORCIJOMS
• 150 g bananų
• 5 ml citrinų sulčių
• 40 g cukraus
• 125 g jogurto
• 100 g gerai atšaldytos 

tirštos grietinėlės
• 1 šokoladinis sausainis, 

sutrupintas
• 50 g šokolado drožlių

INGREDIENTAI 
6 BRAŠKINIŲ IR 
APELSININIŲ LEDŲ 
PORCIJOMS
• 250 g braškių
• 50 g cukraus
• 100 ml apelsinų sulčių

INGREDIENTAI
4 PORCIJOMS
• 150 g aviečių, 

braškių, mangų, kivių 
ar kitų mėgstamų 
minkštesnių vaisių

• 30 g cukraus pudros
• 125 g jogurto ar 

grietinėlės

PARUOŠIMAS
1. Į Turbo Chef įdėkite bananą, supilkite citrinų sultis, cukrų, jogurtą ir 
maišykite iki vienalytės masės.
2. Su Speedy Chef II išplakite atšaldytą grietinėlę iki standžių putų. 
Supilkite Turbo Chef gautą masę ant plaktos grietinėlės, suberkite 
šokoladinio sausainio trupinius ir švelniai išmaišykite silikonine 
mentele.
3. Padalinkite gautą masę į silikoninės formos vafliams ertmes.
Šaldykite bent 8 valandas.
4. Atsargiai išimkite iš formos ir apibarstykite šokolado gabaliukais. 
Palikite pastovėti 5 minutes prieš patiekiant, kad suminkštėtų.

PARUOŠIMAS
1. Nuplaukite braškes ir pašalinkite kotelius. Tada sudėkite braškes su 
cukrumi į Turbo Chef ir maišykite iki vienalytės masės.
2. Supilkite apelsinų sultis ir viską išmaišykite.
3. Supilkite gautą masę į LolliTups formeles ledams. Uždėkite 
dangtelius ir šaldykite bent 8 val.
4. Kai ledai sustings, trumpam pakiškite formeles po karšto vandens 
srove, kad būtų paprasčiau išimti.
Patarimas: iš formelių išimtus ledus galite pamirkyti klevų ar vaisių 
sirupe ir apvolioti kokoso drožlėse, įvairių spalvų šokoladiniuose ar 
kitokiuose pabarstukuose.

PARUOŠIMAS
1. Sumaišykite vaisius su cukraus pudra Extra Chef smulkintuve. 
Supilkite jogurtą ir vėl išmaišykite.
2. Įstatykite ragelių formeles į FreezerSmart aukštąjį 1,1 l. Ragelių 
formelės turi stovėti tiesiai – jų kraštai turi remtis tarpusavyje ir į 
FreezerSmart indo kraštus.
3. Supilkite vaisių masę į formeles.
4. Įsmeikite medinį pagaliuką kiekvienos formelės viduryje. Įdėkite į 
šaldiklį bent 8 valandoms.
5. Pakiškite formeles kelioms sekundėms po šiltu vandeniu.  
Tada suimkite už medinio pagaliuko ir švelniai ištraukite.



Už kiekvienus 
išleistus 50 eurų 
galėsite įsigyti 
FreezerSmart  

450 ml už specialią 
kainą!
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1. FreezerSmart aukštasis 1,1 l
SS192708   7,90 €

2. FreezerSmart aukštasis 1,1 l (4 vnt.)
SS192709    31,60 €   23,70 €

3. FreezerSmart aukštasis 1,1 l (6 vnt.)
SS192710   47,40 €   31,60 €

4. Šaukštas ledams
SS192712   29,00 €

5. Forma ledukams (2 vnt.)
SS192711   31,80 €   23,90 €

6. FreezerSmart žemasis 1 l (2 vnt.)
SS192713   31,80 €   15,90 €

7. FreezerSmart žemasis 2,25 l
SS192706   24,00 €   18,00 €

31,60 €

FreezerSmart  
aukštasis 1,1 l  

(6 vnt.) 
47,40 €

3. 

FreezerSmart 450 ml
PP192701   3,90 €

Skanu iki paskutinio kąsnio

6.

4 vnt.  
už 3  

kainą

Pirkite 1 vnt. 
ir įsigykite 
antrą 50 % 

pigiau

6 vnt.  
už 4  

kainą

7.

2 vnt.  
už 1  

kainą

Idealiai talpina silikoninę formą vafliams ruošiant 
šaldomus patiekalus. Kad būtų paprasčiau naudoti, 
silikoninę formą vafliams iš pradžių įstatykite į 
FreezerSmart indą ir tik tada pripildykite.

Idealiai 
tinka  
4 ragelių 
formelėms



1. Prabangos serijos dubuo 6 l (1 vnt.)
SS192719   34,50 €

2. Prabangos serijos dubuo 6 l (2 vnt.)
SS192720   69,00 €   59,00 €

3. Prabangos serijos dubuo 6 l (3 vnt.) 
SS192721   103,50 €   83,50 €

4. Didysis dubuo 7,5 l
SS192703
27,50 €   20,00 €

5. Didysis dubuo 10 l
SS192701
34,50 €   22,50 €

6. Mega dubuo 14 l
SS192702
26,50 €

4 l  
daugiau  
už 4 €

2,5 l 
daugiau  
už 2,5 €

4.

Pirkite 2 
vienetus ir 

sutaupykite 
10 €

2. 

Pirkite 3 
vienetus ir 

sutaupykite 
20 €

3. 

Itin talpūs ir praktiški

5.

6.

Įsigykite 1, 2 ar 3 vienetus!



Samba apvali pyraginė
SS192705   19,90 €

Samba stačiakampė pyraginė
SS192704   17,00 €

EcoPure2 butelis 1,5 l
SS192722   9,50 €

Universali 
pjaustymo 

sistema su 9 
pjaustymo 

lygiais 60,00 €

MandoChef 
pjaustyklė 

SS192716

Nepamainomi pagalbininkai virtuvėje

 79,90 €

Click serijos
platus skustukas
SS192724   12,50 €

Speedy Chef II
SS192715   52,00 €   39,00 €



Mielos šeimininkės, specialios dovanos ir pasiūlymai tik Jums!
Šį mėnesį galite pasirinkti savo dovanas! Ką norėtumėte gauti?

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

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

Dovana šeimininkei 
– 2 lygis
Kai pardavimai 
vakarėlio metu 
pasiekia 300 eurų 
ir konsultantas 
suplanuoja dar 
Pasiūlymai, Jūs 
gausite:

Dubuo tešlai 
2,75 l
TG192701

Didelis aukštas 
smaližius 7,3 l
HG192701

Iškylos
rinkinys 1 l
Click to go  
(3 x 900 ml) + 
rankenėlė
Didelis aukštas 
smaližius 7,3 l
HG192702

Apvali  
kompaktinė  
dėžutė 1 l
TG192702

Dvigubas 
kiauraindis
Speedy Mando
HG192703

Marinavimo 
dėžutė 1,9 l
Dvigubas 
kiauraindis
Speedy Mando
HG192704

arba

arba

arba

arba

ir

ir

PAVASARIS / VASARA
2019

Nauja 
pakuotė – 
tai jokios 
pakuotės. 50 % nuolaida 

vienam 
katalogo 
gaminiui

Padėkos 
dovanėlė
TG192701 
arba 
TG192702 
arba 
arba 50 % 
nuolaida vienam 
katalogo 
gaminiui

Padėkos 
dovanėlė 
TG192701 
arba 
TG192702 
arba 
arba 50 % 
nuolaida vienam 
katalogo 
gaminiui

31,8 cm x 26,7 cm x 11,5 cm



Spausk ir mėgaukis!
Pasigaminkite savo kečupą, majonezą, 
garstyčių padažą, sirupus, padažus 
ir kitus pagardus. Supilstykite ir 
patiekite Condiserve buteliukuose.

Sandarus 
atlenkiamas 
dangtelis, kurį 
paprasta atidaryti 
vienu pirštu

Condiserve buteliukas
350 ml (1 vnt.)
SS192717   9,90 €

16,00 €

Condiserve
buteliukas

350 ml (2 vnt.)
SS192718

 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


