
Leidimas 07 I 2020

Nugalėkite 
vasaros 
karštį

Verskite puslapį 
ir atraskite mūsų 

FreezerSmart 
seriją

*kol pakaks turimų atsargų

2020 06 29 iki 2020 08 02
(27-31 savaitės) 

Pasiūlymai galioja nuo 



Šaldiklis skirtas  
ne vien tik ledukams

FreezerSmart aukštasis 1,1 l (1 vnt.)
15,2 x 11,4 x 11,8 cm
SS202704   8,90 €

FreezerSmart aukštasis 1,1 l (2 vnt.)
15,2 x 11,4 x 11,8 cm
SS202705   17,80 €    14,20 € 

FreezerSmart  
žemasis 1 l
22,6 x 15,7 x 6,2 cm
SS202707
17,90 €   12,90 €

FreezerSmart aukštasis 1,1 l (4 vnt.)
15,2 x 11,4 x 11,8 cm
SS202706   35,60 €    21,20 € 

Pirkite 2, 
gaukite 20 % 

nuolaidą

Pirkite 4, 
gaukite 40 % 

nuolaidą

FreezerSmart žemasis 450 ml (1 vnt.)
15,2 x 11,4 x 6,2 cm
SS202701   6,60 € 

FreezerSmart žemasis 450 ml (2 vnt.)
15,2 x 11,4 x 6,2 cm
SS202702   13,20 €   10,50 €

FreezerSmart žemasis 450 ml (4 vnt.)
15,2 x 11,4 x 6,2 cm
SS202703   26,40 €   15,80 €

Pirkite 2, 
gaukite 20 % 

nuolaidą

Pirkite 4, 
gaukite 40 % 

nuolaidą

VentSmart aukštasis 9,9 l
38 x 28,5 x 13,5 cm
SS202708   39,50 €    29,50 € 

Sutaupykite 
10,00 €

Sutaupykite 
5,00 €

Išbandykite mūsų 
sprendimą produktų 
laikymui šaldytuve 
– garsiuosius 
VentSmart indelius.
V isą VentSmart 
kolekciją rasite
20 katalogo 
puslapyje

Kai jūsų šaldiklyje 
puikuojasi tvarkingai 
išrikiuoti FreezerSmart 
indeliai, visuomet turėsite 
sveiką pasirinkimą 
pietums ar vakarienei



Paruoškite patiekalus iš anksto ir 
padėkite į šaldytuvą ar užšaldykite.

Sutaupykite 
26,60 €

500 ml / 21,5 x 9,5 x 5 cm (A)

2 l / 38 x 24 x 18 cm

1,35 l / 15,6 x 19,5 cm

Rankinė tarkutė
SS202709    17,50 €

Silikoninė forma  
Mažoji princesė
16,2 x 2,4 cm
SS202712    12,50 €

Patys įvairiausi naudojimo būdai:
• Apelsino ar citrinos žievelėms tarkuoti;
• Sūriui tarkuoti;
• Agurkui ar kietai virtam kiaušiniui 

sutarkuoti į salotas;
• Sumuštinių ingredientams susmulkinti;
• Šokoladui tarkuoti;
• Džiūvėsėliams ruošti 

Malūnėlis (su smulkiu tinkleliu)
SS202711    69,00 €
Gaminkite įvairių rūšių
• Daržovių piurė (bulvių, brokolių ir pan.)
• Vaisių ar daržovių tyreles;
• Uogienes ar džemus;
• Padažus (pomidorų, slyvų ir pan.);
• Tirštas sriubas

Idealiai tinka smulkinti ir ruošti:
• Sriubas;
• Padažus;
• Omletus, jogurto gėrimus, pieno 

kokteilius, humusą ir pan.;
• Mirkomuosius padažus, tokius kaip 

gvakamolė, salsa, dzadzikis, tuno ar 
lašišos užtepėles

52,90€

ExtraChef
SS202710  
79,50 €

Paruoškite daugiau ir 
užšaldykite

Paruoškite daugiau ir 
užšaldykite

Paruoškite daugiau ir 
užšaldykite

INGREDIENTAI 4–6 PORCIJOMS
• 50 g / ±3 valg. š. sviesto
• 75 g / ±⅓ puodelio cukraus
• 50 ml / ±3 valg. š. pieno
• 75 g / ±½ puodelio universalių miltų
• 2 ml / ±½ arbat. š. kepimo miltelių
• 1 kiaušinis
• 1 mažas obuolys (150 g)

LENGVAS OBUOLIŲ PYRAGAS

Paruošimas
1. Išimkite orkaitės groteles ir įkaitinkite 
orkaitę iki 190 °C be konvekcinio režimo.
2. Sudėkite sviestą į MicroCook ąsotį 
1 l, uždenkite ir šildykite mikrobangų 
krosnelėje 1 min. 360 vatų galingumu. 
Palikite pastovėti 1 min.
3. Supilkite cukrų, pieną, miltus, kepimo 
miltelius ir kiaušinį į MicroCook ąsotį 1 l ir 
išmaišykite šluotele plakimui iki vienalytės 
masės.
4. Nulupkite obuolį, pašalinkite sėklalizdį 
ir supjaustykite obuolį kubeliais. Tuomet  
įmaišykite kubelius į tešlą silikonine 
mentele.
5. Pastatykite silikoninę formą Mažoji 
princesė ant šaltų orkaitės grotelių, 
supilkite tešlą ir įstatykite groteles 
apatiniame orkaitės lygyje. Kepkite 30 
minučių.
6. Leiskite pastovėti 15 min., tada atsargiai 
išimkite pyragą iš formos.

360 W 
galingumu: 1 min.

Palikti pastovėti: 
16 min.

Paruošimo 
trukmė: 10 min.

190 °C temperatūroje 
30 min.

NAUJIENA

Įsigykite už 
TurboChef 

kainą



MĖLYNIŲ IR 
KREMINIO 
SŪRIO LEDAI

INGREDIENTAI (8 ASMENIMS)
• 4 vidutinio dydžio kiaušiniai
• 75 g cukraus
• 250 g kreminio sūrio
• 150 g mėlynių džemo
• 125 g mėlynių (šviežių ar šaldytų)

PARUOŠIMAS
1. Eazy ąsotyje plakimui 2 l su šluotele plakimui plakite kiaušinių trynius ir 50 g cukraus apyt. 1 
minutę, tuomet sudėkite kreminį sūrį ir vėl išmaišykite.
2. Speedy Chef II išplakite kiaušinių baltymus iki standžių putų. Suberkite likusį cukrų ir plakite kelias 
dar sekundes.
3. Švelniai įmaišykite kiaušinių baltymus į kreminio sūrio mišinį silikonine mentele.
4. Sudėkite mėlynių džemą su mėlynėmis ir keliskart pamaišykite, kad susidarytų marmurą 
primenantis raštas. Supilkite mišinį į žiedo formą ir šaldykite bent 8 val.
5. Kad būtų paprasčiau išimti ledus, šiltame vandenyje sušlapinkite kempinėlę ar mažą rankšluostuką 
ir kelias sekundes patrinkite žiedo formą.
Patarimas: Palikite pastovėti 10 minučių prieš patiekiant, kad suminkštėtų.

Paruošimas
10’

Šaldyti
8 h

1 rinkinį sudaro: 1 šakutė, 1 peilis,  
1 šaukštas, 1 arbatinis šaukštelis

Universalus indas, su kuriuo 
pagaminsite sveikus patiekalus 

visai šeimai mikrobangų krosnelėje

Inspire stalo įrankių 
rinkinys (2 kompl.)
SS202716   79,00 € 

Kam tinka Micro Urban didysis?
• Mikrobangų krosnelėje gaminti iki 500 g makaronų, ryžių ar 

kitų grūdų.
• Daržovėms, mėsai, žuviai, jūros gėrybėms, vaisiams, flanams, 

pyragams garuose gaminti, įskaitant ir šaldytas daržoves!
• Idealiai tinka sveikiems patiekalams 4 asmenims gaminti.

Reikia įkvėpimo?
Patiekite maistą stilingai!

Salotų su tuno iešmeliais 
receptą rasite 
www.tupperware.lt 
„Receptai“ skiltyje

Micro Urban didysis
29 x 24,2 x 18,5 cm (A)
SS202715   75,00 € 

C ontains:

14,90€

Žiedo forma*
24 cm Ø x 8 cm (A) / 1,5 l
SS202713

*  be lėkštės

NAUJOS 
SPALVOS

JelEtte rinkinys (4 vnt.)
8,5 cm Ø x 6,5 cm (A) / 
po 125 ml
SS202714   14,00 € 



1.

2.

Samba dubuo 550 ml (2 vnt.)
11 x 8 cm (A)
SS202721   10,90 € 

Samba dubenėlių rinkinys:
1. Samba dubuo 550 ml (2 vnt.)
2. Samba dubuo 2,5 l
3. Samba dubuo 4,3 l
4. Samba didysis kiauraindis
SS202724   34,90 € 

Iš vienkartinio buitinio plastiko atliekų 
pagaminti EC O šiaudeliai yra geriausias 
būdas mėgautis gaiviaisiais gėrimais ir 
tausoti gamtą tuo pat metu.

3.

Sulčiaspaudė Juist
10,9 x 19,4 cm / 500 ml
SS202720   24,50 €   14,90 €

Samba dubuo 2,5 l
22 x 13,5 cm (A)
SS202722   10,90 € 

Samba dubuo 4,3 l
25,5 x 14,5 cm (A) 
SS202723   15,90 € 

1.

2.

3.

4.

Įsigykite 
limonado rinkinį 
ir gaukite ECO 

šiaudelius 
dovanų!

1. Samba ąsotis 2 l
23 x 11 x 26 cm (A)
SS202717   15,00 €

2. Samba stiklinaitės su dangteliais 
(2 vnt.)
330 ml / 8,6 cm O x 11 cm (A)
SS202718   19,00 €   12,00 €

Limonado rinkinys:
1. Samba ąsotis 2 l
2. Samba stiklinaitės su dangteliais 
(2 vnt.)
3. ECO šiaudelis (2 vnt.)
25 cm
SS202719   27,00 €

Patarimas šaldymui:

Patarimas šaldymui:

Į džemui šaldomus vaisius įpilkite šiek 
tiek citrinų sulčių (50 ml kiekvienam 
100 g cukraus)

Tobulų šaldytų daržovių paslaptis – 
nuplikykite jas karštu vandeniu prieš 
užšaldant. Su Samba kiauraindžiu 
patogu nukošti daržoves.

Sutaupykite 
9,60 €

Sutaupykite 
7,00 €

Padarykite paslaugą sau ir gamtai – 
pakeiskite vienkartinio plastiko gaminius 

daugkartinio naudojimo indais

NAUJOS 
SPALVOS



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:
Dubuo 2,75 l
TG202701

Dovana šeimininkei – 1 lygis
Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia 
200 eurų ir konsultantas suplanuoja dar 
du vakarėlius, Jūs gausite:
Dubuo tešlai 1,4 l
Dubuo tešlai 4,5 l
HG202701
ir
Padėkos dovanėlė
(TG202701 arba 50 % nuolaida vienam 
katalogo gaminiui)

Ką „Tupperware“  
gali jums pasiūlyti?
Novatoriškus produktus, patarimus 
ir gudrybes, kurios palengvins 
jūsų darbą virtuvėje, bei paprastus 
sprendimus jūsų namams, kurie leis 
daugiau laiko skirti išties svarbiems 
dalykams.

Kodėl verta būti „Tupperware“ 
konsultantu:
• Komisiniai už pardavimus;
• Dalyvavimas mūsų 3 etapų naujokų 

programoje, kurios metu gausite nemokamų 
galimybę įsigyti gaminių su didele nuolaida ir 
nemokamus mokymus;

• Dalyvavimas mūsų aktyvumo programoje, 
kurioje sieksite įvairių aktyvumo lygių.

Dovana šeimininkei – 2 lygis
Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia  
300 eurų ir konsultantas suplanuoja dar  
du vakarėlius, Jūs gausite:
Didysis dubuo 7,5 l
Dubuo tešlai 1,4 l
Dubuo tešlai 4,5 l
HG202702
ir
Padėkos dovanėlė
(TG202701 arba 50 % nuolaida vienam 
katalogo gaminiui)

Prisijunkite prie mūsų ir jau šiandien atverkite duris realioms 
uždarbio bei nuosavo verslo galimybėms!

Teiraukitės savo konsultanto 
daugiau informacijos.

Šį mėnesį minimalus lygis, kurį reikia 
pasiekti, kad dalyvautumėte premijų  
už aktyvumą programoje – 400 eurų.  
O dovana, kurią galite gauti – 
Universalus indas 3 l ir Pick a Deli 1,2 l.

MŪSŲ DURYS  
VISUOMET ATVIROS!

Būk pati sau bosė ir 
pradėk dirbti iš namų 
jau šiandien!



Tinkamai užšaldykite, laikykite ir 
tvarkingai sudėkite pačius įvairiausius 
maisto produktus į šaldytuvą ir šaldiklį

Apvali pyraginė
30 cm x 7 cm (A)
SS202725    22,90 €

Užšaldykite tortus, pyragus, 
kišus, tešlą ... viską, ko tik jums 

gali prireikti.

Mūsų indai yra moduliniai, todėl galite rinktis įvairiausias 
kombinacijas, kad sutaupytumėte vietos šaldiklyje. 
Susipažinkite su FreezerSmart kolekcija lankstinuko viduje!

 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.
©2020 Tupperware. Visos teisės saugomos.
„Tupperware Brands” yra „Dart Industries Inc.” nuosavybė.

Telefonas:

www.tupperware.lt
www.facebook.com/tupperwarehomecee


