
 

Liepa su Tupperware 27 sav. 
 

Liepos mėnesio demo filmukas: 
https://youtu.be/6ahL6yjH4Hc  
Liepos mėnesio pasiūlymų brošiūra: 
 https://www.tupperware.lt/gaminiai/pasiulymai/nugalekite-vasaros-karsti  

Tupperware pavasaris vasara katalogas: 
https://www.tupperware.lt/gaminiai/magasin/pavasaris-vasara-2020  
Daugiau naujienų rasite (paspauskite sekti): 
https://www.facebook.com/egle.bloziene  
 

 

 

Pirmasis liepos 
Tupperware mylėtojų 
susibėgimas: 
https://youtu.be/ZPlERG4K3vg  

 
 

 

Viskas apie Tupperware 
Chefus: 
https://youtu.be/29VTXzL0AZw 
 
 

https://youtu.be/6ahL6yjH4Hc
https://www.tupperware.lt/gaminiai/pasiulymai/nugalekite-vasaros-karsti
https://www.tupperware.lt/gaminiai/magasin/pavasaris-vasara-2020
https://www.facebook.com/egle.bloziene
https://youtu.be/ZPlERG4K3vg
https://youtu.be/29VTXzL0AZw


 
 

 
 

Viskas apie šaldiklį: 
https://youtu.be/2ZJt2AIxTXo 
 

Tupperware šaldymo dėžutės geriausias pasirinkimas! 
Man jos patinka, nes: 

1. Net ir prie minus 25C išlieka lanksčios ir plastiškos. Išėmus iš šaldiklio galima iškart 
lengvai pasisemti uogų ar žalumynų ir vėl uždarius padėti dėžutę į šaldiklį. 

2. Šaldant žalumynus (krapus, petražoles, porus, mėtas ir t.t.) jie išlieka birūs. 
3. Per didelis drėgmės kiekis kondensuojasi ant dėžutės dangtelio, todėl šaldiklis išliks 

ilgiau neapšalęs. 
4. Dangtelis neleidžia šaldomam maistui pritraukti šaldiklio kvapų. 
5. Dėžutės tarpusavyje moduliuojamos, todėl šaldiklį užpildysite 100% 
6. Sudėjus dėžutes, tarp jų lieka oro tarpas, todėl maistas greitai ir kokybiškai užšals. 
7. Galima naudoti ir maistui laikyti šaldytuve ar transportuoti. 

 

Šaldykit: 
Uogas, grybus, žalumynus, sriubas, pyragus, pusgaminius ar pagamintą maistą. Net ir 
fermentinį sūrį galite užšaldyti! 
 

 

FreezerSmart aukštasis 1,1 l tik 8,9 Eur. 
Kodas SS202704 
 
Pirkite 2, gaukite 20 % nuolaidą  
FreezerSmart aukštasis 1,1 l (2 vnt.)  
tik 14,2 Eur vietoj 17,9 Eur. Kodas 
SS202705 
 
Pirkite 4, gaukite 40 % nuolaidą  
FreezerSmart aukštasis 1,1 l (4 vnt.)  
tik 21,2 Eur vietoj 35,6 Eur. Kodas 
SS202706 
 
15,2 x 11,4 x 11,8 cm  
 

https://youtu.be/2ZJt2AIxTXo


 
 

 

FreezerSmart žemasis 450 ml tik 6,6 Eur. 
Kodas SS202701 
 
Pirkite 2, gaukite 20 % nuolaidą  
FreezerSmart žemasis 450 ml (2 vnt.)  
tik 10,5 Eur vietoj 13,2 Eur. Kodas 
SS202702 
 
Pirkite 4, gaukite 40 % nuolaidą  
FreezerSmart žemasis 450 ml (4 vnt.)  
tik 15,8 Eur vietoj 26,4 Eur. Kodas 
SS202703 
 
15,2 x 11,4 x 6,2 cm  
 
 



 
 

 

 
FreezerSmart žemasis 1 l tik 12,9 vietoj 
17,9 Eur. Kodas SS202707 
 
22,6 x 15,7 x 6,2 cm  
 

 
 



 
 

 
Apvali sandari dėžė 22,9 Eur vietoj 29,9 
Eur. Kodas SS202725 
30 cm x 7 cm  

 
 

Norite daržoves išlaikyti ilgiau šviežias, laikykite jas Vent Smart!  
 

 

VentSmart aukštasis 9,9 l  
Tik 29,50 Eur vietoj 39,50 Eur. 
Kodas SS202708  
38 x 28,5 x 13,5 cm 
Visą Vent Smart kolekcija rasite katalogo 20 
psl. 

 



 
 

Populiariausias Tupperware gaminys Žiedo forma! 
Formuokite pudingus, putėsius, želė, ledus, tortus, 

tinginius, mišraines, paštetus, šaltieną, košes ir t.t. O, jei 
nenorite valgyti, pasigaminkite ledo vainiką su 
užšaldytomis gėlėmis ar medžių šakelėmis ☺ 

  



 
 

 

 

Reikia įkvėpimo? Patiekite maistą 
stilingai!  
 
Žiedo forma 1,5 l tik 14,9 Eur vietoj 19,9 Eur. 
Kodas SS202713 
 
24 cm Ø x 8 cm (A)  
 



 

Arbūzų šaltukas 
https://youtu.be/NU0ZuI93iKI 
( juo mėgaujasi, net vyrai, negalintys žiūrėti į 
desertus ☺ ) 
Sudėtis:  
2 pakeliai citrinų želė ( gali būti ir kitokia, bet ši man 
skaniausiai dera su arbūzu) užpilti 500 ml karšto 
vandens; 
Arbūzas ( tinka ir melionas) 
Darbo eiga:  2 pakelius pasirinktos želė užpilame 
karštu vandeniu ir paliekame atvėsti, bet neleidžiame 
sustingti. Žiedo formą patepame aliejumi ir pilnai 
užpildome supjaustyto arbūzo gabaliukais ( be 
sėklyčių). Spausti per daug nereikia, nes pabėgs 
arbūzo sultys. Tuomet belieka užpildyti tarpelius 
atvėsusia žele. Palaikyti šaldytuve, kol sustings. O 
tada jau mėgautis nuostabiu ir begalo gaiviu desertu. 
Tik žiūrėkit, kad svečiai Jums paliktų gabalėlį... 

 

  
 

 

 
Ledų desertas 
https://youtu.be/afgXGnRvTWA 
 
1 l plombyro ledų 
Konservuotų persikų arba abrikosų 
1 didelė kriaušė 
1 bananas 
3 pakeliai želė (arba 3 šaukštai želatinos 
išbrinkintos 500 ml kompoto) 

Persikus, nuluptą kriaušę, bananą susmulkinkite Ekstra Chefe. Sumaišykite su ledais (ledai 
turi būti suminkštėję, bet neištirpę). Įmaišykite atvėsusią želė. Supilkite į aliejumi išteptą želė 
žiedą. Laikykite šaldytuve apie 4 val kol sustings. 

https://youtu.be/NU0ZuI93iKI
https://youtu.be/afgXGnRvTWA


 
 

Obuolių Napoleanas 
Tupperware žiedo formoje 
https://youtu.be/oj439JWdjkM 
 
Reikės:  
6-7 obuoliai 
2 pakeliai citrinų želė 
700 ml vandens 
Želė užpilame verdančiu vandeniu, 
ištirpiname ir atvėsiname. 
Iš obuolių sėklyčių išėmėju išpjauname 
viduriukus, Mando Chef pjaustykle 
supjaustome griežinėliais (nustatome storį 1). 
Želė žiedą patepame aliejumu, 
sluoksniuojame obuolius, užpilame želė ir 
dedame į šaldytuvą 4-5 val. kol sustings. 

 

 
 

Latviškas tinginys 
https://youtu.be/tfyiRsps2Po 
 
(iš nurodyto kiekio gaunasi 1,5 formos, arba 
viena forma be skylės) 
5 pakeliai sausainių (pvz Selga) 
2 indeliai kondensuoto pieno su cukrum 
200 g sviesto 
Apie 200 g, galima ir daugiau, džiovintų slyvų 
200 g kepintų žemės riešutų 
150 g kepintų sūdytų žemės riešutų 

Sausainius sukapokite Ekstra Chefe. 
Susmulkinkite Ekstra Chefe riešutus, sumaišykite su sausainiais. 
Sukarpykite slyvas, sumaišykite su sausainiais 
Išlydykite sviestą. 
Kondensuotą pieną supylę į Micro Cook ąsotėlį, atskirai kiekvieną skardinę, pavirkite 3-4 
min, pavirę 2 min permaišykite. 
Kondensuoto pieno masę sumaišykite su sausainių mase. 
Suspauskite žiedo formoje, palikite šaldytuve per naktį. 

 

 

Paukščių pienas: 
https://youtu.be/0dZWxXrZKck 
1 indelis kondensuoto pieno be cukraus 
500 ml uogienės 
20 g smulkios želatinos išbrinkintos 200 ml 
vandens 
Želatiną išlydykite 
Kondensuotą pieną Speedy Chefe išklakite iki 
standžių putų, sumayšykite su uogiene ir 
išlydyta želatina. 
Supilkite į želė žiedą, stingdinkite 3 val 
šaldytuve. 

https://youtu.be/oj439JWdjkM
https://youtu.be/tfyiRsps2Po
https://youtu.be/0dZWxXrZKck


 

 
 

   
 

 

Burokėlių karpačio žiedo 
formoje  
(ačiū Ritai Petkevičienei už idėją) 
Apie 10-12 virtų arba orkaitėje keptų 
burokėlių 
Aliejaus,  
Balzamiko acto 
Druskos, pipirų 
Norimi priedai: 
Fetos sūris 
Silkė  
Ir t.t 
Burokėlius supjaustome Mando Chefu 1 mm 
storio griežinėliais.  
Žėlė žiedą patepame aliejumi, sluoksniuojae 
burokelius patepdami aliejumi, balzamiko 
actu, pabarstydami druska pipirais. 
Į sluoksnius dedame priedus: fetos sūrį, silkę 
ir t.t. 
 

Paslėpta silkė žiede 
4 bulvės 
5 kiaušiniai 
120 g fermentinio sūrio 
Krapų 
2 šaukštas majonezo 
Dar galima dėti Ekstra Chef susmulkintų 
žalumynų (rukola, špinatai) 
2-3 silkės filė 
2 pomidorai 

 
Bulves su lupena 9 min išverdame mikrobangėje, atvėsiname, nulupame 
Fushion Master tarka sutarkuojame sūrį, kiaušinius, bulves. Žirklėmis sukarpome krapus, 
įdedame porą šauštų majonezo, išmaišome 
Žiedo formą patepame aliejumi, dedame šiek tiek daugiau nei puse masės, padarome griovį, 
sudedame kubeliais supjaustytą silkę ir pomidorus, užklojame likusia mase. 
Skanaus 



 

Žalias žiedas 
4,4 l Vent Smart žalumynų (krapai, špinatai, 
salotos, rukola) 
3 skiltelės česnako 
100 ml aliejaus 
500 g birios varškės 
150 ml majonezo 
400 g krabų lazdelių 
1,5 šaukšto želatinos iš 
druskos, pipirų 
žiupsnelis cukraus 

 
   

 
 



  
 

  
 
Žalumynus susmulkiname Ekstra Chefe.  
Česnakų spaustuku sutraiškome česnaką, sudedame į žalumynus. Supilame aliejų, dedame 
druską, pipirus, cukrų. 
Sumaišome varškę, žalumynų masę, majonezą, susmulkintas krabų lazdeles, želatiną. 
Sudedame į aliejumi išteptą želė žiedą. 
Stingdiname bent  3 val. 
Skanaus 
 

 

 
Dubenėliai sausiems pusryčiams 500 ml (3 
vnt.) tik 15,90 Eur vietoj 25,9 Eur.  
Kodas SS201921 (dangtelis tinka žiedo 
formai ir Ekstra Chef uždengti) Turime 341 
Eur 

Matmenys: 16 cm Ø x 5 cm 

500 ml dubenėliai ir žalumynų ir 
avinžirnių užtepukas 
 
https://youtu.be/cYm5sD_n8z0 

 

  
 

 

Pateikite gražiomis porcijomis 
desertus, ledus, užkandžius, 
paštetus, šaltieną ir t.t. 
 
JelEtte rinkinys (4 vnt.) tik 14 Eur vietoj 
19,9 Eur. Kodas  SS202714  
8,5 cm Ø x 6,5 cm (A) / po 125 ml 

https://youtu.be/cYm5sD_n8z0


 
 

 

 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/zXKz7nSru48 
 
https://youtu.be/bysjXOoLYJ8 
 

 

Ekstra Chef 1,5 l tik 52,9 Eur vietoj 
79,5 Eur. Kodas SS202710 
 
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  
Paruoškite daugiau ir užšaldykite ☺  
 

https://youtu.be/zXKz7nSru48
https://youtu.be/bysjXOoLYJ8


Kokią šaltą sriubą jūs valgote dažniausiai? Turbūt daugelis nedvejodami 
atsakytų – šaltibarščius. Tačiau ar nenusibosta kelias dienas valgyti tą 
patį? Ypač dabar, kai oras šiltas ir karštų sriubų tiesiog nesinori? Siūlome 
išbandyti keletą šaltų sriubų. Jų gamybą gerokai palengvins Tupperware 
pagalbininkas Ekstra Chef. 
 

Fetos ir špinatų šaltsriubė 
1 porcija 
1 stiklinė kefyro 
40 g fetos sūrio 
Saujelė šviežių špinatų lapelių 
1 šaukštelis cukraus 
1 šaukštas alyvuogių aliejaus 
Druskos, pipirų 
 
Viską sudėkite į Ekstra Chefą ir susmulkinkite 
naudojant peiliukus. Sriubą padėkite į šaldytuvą 
bent pusvalandžiui atšaldyti. Patiekite su keliais 
gabalėliais fetos ir špinatų lapeliais. 
 

Šaltibarščių kokteilis su garstyčiomis 
1 porcija 
1 stiklinė kefyro 
100 virtų ar marinuotų burokėlių 
1 nedidelis agurkas 
Pusė šaukštelio garstyčių 
Pusė šaukštelio cukraus 
Keli svogūnų laiškai 
Šiek tiek krapų 
Druskos, pipirų 
 
Viską sudėkite į Ekstra Chefą ir susmulkinkite. 
 

 

Pomidorų šaltsriubė 
1 porcija 
3 pomidorai 
Nedidelė paprika 
1 agurkas (ir siek tiek agurko papuošimui) 
¼ svogūno 
1 skiltelė česnako 
1 šauktelis balto vyno acto 
2 šaukštai alyvuogių aliejaus 
Druskos, pipirų 
 
Pirmiausia Ekstra Chefe susmulkinkite česnaką 
ir svogūną, paskui sudėkite likusius 
komponentus (aliejų galima patikti ir supilti 
pateikiant) ir susmulkinkite. Atvėsinkite 
šaldytuve. Dalį sriubos galite sušaldyti ledukais. 
Į lėkštę dėkite leduką, šiaudeliais supjaustytą 
agurką, alyvuogių aliejų. Šalia patiekite sriubą 
ąsotyje, kad kiekvienas įsipiltų kiek nori. 

 
Avokadų šaltoji sriuba 
1 avokado, 
agurko, 
1 citrinos sulčių, 
skiltelės česnako, 
pluoštelio petražolių, 
300 ml natūralaus be priedų jogurto, 
druskos.  
GAMINIMAS: 
 
Viską sudėkite į Ekstra Chefą ir susmulkinkite 
su nedideliu kiekiu jogurto. Paskui supilkite 
likusį jogurtą ir dar pamaišykite. 

 

 
  

 



 
 



 

 

Bulviniai blynai 
 
https://youtu.be/SZYeFmnCWjY 
 
https://youtu.be/EkAzdXZmld0 
 

 

https://youtu.be/SZYeFmnCWjY
https://youtu.be/EkAzdXZmld0


  
 

 

 

Majami bandelės ir tuno ir 
avinžirnių užtepukas 
 
https://youtu.be/6cx2MeTmnFY 
 

https://youtu.be/6cx2MeTmnFY


 
 

 

 

Pica kalafiorų pagrindu 
 
https://youtu.be/8bGcXJsgKrI 
 

https://youtu.be/8bGcXJsgKrI


 

  
 

 

Silikoninė forma Mažoji princesė tik 12,5 Eur 
vietoj 19,9 Eur. Kodas SS202712 
 
16,2 x 2,4 cm  
 
Demo filmas: 
https://youtu.be/bJ8itvKpv9k 
 

https://youtu.be/bJ8itvKpv9k


 

 

 

 
 

 

Šokoladinis pyragas be 
miltų 
 
https://youtu.be/ZbjRnaRAn04 
 

 

 
 

 

Kokosinis pyragas 
 
https://youtu.be/uHBJLW8g0IA 
 

https://youtu.be/ZbjRnaRAn04
https://youtu.be/uHBJLW8g0IA


  
 

 

 
 





 

 

 
 

Samba dubuo 4,3 l tik 15,9 Eur. Kodas 
SS202723 
25,5 x 14,5 cm (A)  
 

 

 
 

Samba dubuo 2,5 l  tik 10,9 Eur. Kodas 
SS202722  
22 x 13,5 cm (A)  
 

 

 
 

Samba dubuo 550 ml  tik 10,9 Eur. Kodas 
SS202721  
11 x 8 cm (A)  
 



 

 
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  
Tik 34,9 Eur vietoj 48,7 Eur. Kodas SS202724 
 
 

 
 

 

 
Samba ąsotis 2 l tik 15 Eur vietoj 19,9 
Eur. Kodas  SS202717  
23 x 11 x 26 cm (A) 

 

 
Samba stiklinaitės su dangteliais (2 vnt.) 
tik 12 Eur vietoj 19 Eur. Kodas 
SS202718  
330 ml / 8,6 cm O x 11 cm (A) 



 

 
 

 

Limonado rinkinys: 
  
1. Samba ąsotis 2 l 
2. Samba stiklinaitės su dangteliais (2 vnt.) 
3. ECO šiaudelis (2 vnt.) 25 cm 
 
Tik 27 Eur vietoj 47,9 Eur. 
 
Kodas SS202719  
 

 

 

Micro Urban didysis  3 l tik 75 Eur vietoj 
129 Eur. 
Kodas SS202715 
29 x 24,2 x 18,5 cm (A)  
 
Demo filmukai: 
https://youtu.be/OOWEvge3FZY 
 
https://youtu.be/4SCaEPGAaOc  
 

https://youtu.be/OOWEvge3FZY
https://youtu.be/4SCaEPGAaOc


 



 

Vištienos salotos 
https://youtu.be/zIHoHqnFegQ 

 

 

 
Mėsos kukuliukai su makaronais ir 
daržovėmis per 13 min ☺ 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/YwiA7726lJk 
 

Iš jautienos faršo sumaišyto su mėgstamais prieskoniais MPres pagalba suformuokite kukuliukus 
juos sudėkite į viršutinį Micro Urban aukštą. 
Supjaustytas daržoves (morkas, cukinijas, moliūgą) apibarstykite druska, pipirais ir aliejumi ir 
sudėkite į Micro Urban vidurinį indą 
Makaronus supilkite į išorinį indą ir užpilkite vandeniu iki atžymos 
Gaminkite 13 min 1000W galingumu ir palikite 5 min pastovėti 
Skanaus 

 

 

https://youtu.be/zIHoHqnFegQ
https://youtu.be/YwiA7726lJk


 



 

 

PUIKI!!! Rekomenduoju!!! 

Sulčiaspaudė Juist  tik 14,9 Eur vietoj 24,5 Eur.  
Kodas SS202720 
10,9 x 19,4 cm / 500 ml  

  
Demo filmukas lietuvių kalba: 
https://youtu.be/kc5sX-e0h5s  
 
Demo filmukai: 
https://www.youtube.com/watch?v=6MvcOWXFnuQ 
https://www.youtube.com/watch?v=g7Q_IvQ81rw 
https://www.youtube.com/watch?v=eSVW2vFRonA 
https://www.youtube.com/watch?v=SH8-i396sd8 

 

 

 
4 pomidorai 400 ml tirštų sulčių! Spauskite citrusus, persikus, nektarinus, slyvas, 
arbūzus, melionus, serbentus, agrastus, granatus, ananasus, pomidorus ir kitus 
vaisius bei uogas lengvai ir greitai! 

https://youtu.be/kc5sX-e0h5s
https://www.youtube.com/watch?v=6MvcOWXFnuQ
https://www.youtube.com/watch?v=g7Q_IvQ81rw
https://www.youtube.com/watch?v=eSVW2vFRonA
https://www.youtube.com/watch?v=SH8-i396sd8


 

 

 

 

 

 
Reikia įkvėpimo? Patiekite maistą stilingai!  
 

Inspire stalo įrankių rinkinys (2 kompl.) tik 
79 Eur vietoj 138 Eur.  
Kodas SS202716  
 
1 rinkinį sudaro: 1 šakutė, 1 peilis, 1 šaukštas, 1 
arbatinis šaukštelis  
 



 
 

 
 
Padėkos dovanėlės vertė 2,75 l dubuo 18,9 Eur. 
1 lygio dovanos vertė 1,4 l dubuo ir 4,5 l dubuo 35,8 Eur. 
2 lygio dovanos vertė 1,4 l + 4,5 l + 7,5 l dubenys 65,7 Eur. 
 



  

  
 


