
  
 

Rugsėjo naujienos gyvai: 
https://youtu.be/CsUhxs--4W8 
Rugsėjo aktyvumo dovanos: 
https://youtu.be/0jCxzNmuXVo  
Galimybės naujokams: 
https://youtu.be/D6V6e9FKV9w  
Daugiau naujienų rasite (paspauskite sekti): 
https://www.facebook.com/egle.bloziene  
 
 

 

Šią savaitę padovanok 
sau puikią dovaną ☺ 
 
Jei Tu Tupperware 
demonstruotojas (jei ne, gali 
spėt juo tapti), būk aktyvus 36 
sav užsakyk >160 Eur ir 
padovanosime 2,4 l dubenį, 
užsakyk >240 Eur ir 
padovanosime visus tris 2,4 l, 
1,5 l ir 850 ml. 

https://youtu.be/CsUhxs--4W8
https://youtu.be/0jCxzNmuXVo
https://youtu.be/D6V6e9FKV9w
https://www.facebook.com/egle.bloziene


  

 

 
Tik rugsėjo naujokai gali 
pardavinėti rugsėjį: 
Du dubenys tešlai 4,5 l tik už 
21,5 Eur vietoj 43 Eur. Kodas 
SS193623 
 

Dubuo tešlai 4,5 l 

Itin talpus dubuo maisto gaminimui ir serviravimui. Ypač tinka tešlai užminkyti, ingredientams plakti, 

vaisiams ir salotoms laikyti.  

Dubuo pagamintas iš lengvos medžiagos, todėl jį paprasta naudoti. Dėl piltuvėlio formos, mažas dugno 

skersmuo leidžia greičiau išplakti ingredientus. 

Matmenys: Skersmuo: 27,5 cm, Aukštis: 13,7 cm 

 

 

 
Dvi Eco Pure 700 ml gertuvės 
tik 22,9 Eur vietoj 45,8 Eur. 
Kodas SS193624 

 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/l4I8vTDdIK0 

 

https://youtu.be/l4I8vTDdIK0


 
 

 
 

 
 

 

 

Rinkinys kepiniams: kočėlas + 
padėklas tik 29,9 Eur vietoj 36,9 
Eur. Kodas SS193618 
 

Demo filmukas: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ngw3T1q6iXg 

Demo filmukas lietuvių kalba: 
https://youtu.be/LtR9sQry6hs 
 

Gaminame su Tupperware, 
sausainiukai: 
https://www.youtube.com/watch?v=PbJXJdfIdgA 
 
 

 

 

4 sausainių formelės, kurias 
pritvirtinus prie kočėlo galima 
reguliuoti tešlos storį tik 6,9 Eur. 
Kodas B63 

https://www.youtube.com/watch?v=Ngw3T1q6iXg
https://youtu.be/LtR9sQry6hs
https://www.youtube.com/watch?v=PbJXJdfIdgA


 

 

 

 
 

 

Kočėlas 

Kočėlas ir formelės viename! Formeles lengva prisukti prie daugiafunkcio kočėlo. Jeigu pageidaujate 6 

mm storio tešlos (pvz., sausainiams), pirmiausia uždėkite šviesiai mėlyną dalį, paskui – tamsiai mėlyną. 



Jeigu pageidaujate 3 mm storio tešlos (pvz., tortams), uždėkite tik tamsiai mėlyną formelę. Trapiajai 

tešlai iškočioti į kočėlą galima įpilti šalto vandens, o mielinei tešlai iškočioti – karšto vandens. Kočėlo 

svorį galima padidinti, jį pripildžius ryžių, todėl bus lengviau kočioti didelį kietos tešlos kiekį. 

 

Matmenys: Ilgis: 50 cm, Skersmuo: 8,7 cm 

Padėklas tešlos ruošimui 

Didelis patogus padėklas bet kokios rūšies tešlai kočioti. 

Speciali padėklo danga reikalauja kur kas mažesnio kiekio miltų, kočiojant tešlą, o lankstus paviršius 

leidžia lengvai atskirti tešlą nuo pagrindo. Ant padėklo yra tarptautinė konvertavimo lentelė ir žymėjimo 

apskritimai, atitinkantys dažniausiai naudojamų kepimo formų dydžius (22, 24, 26 ir 28 cm). 

 

Matmenys: Ilgis: 66 cm, Skersmuo: 46 cm 

 

 

Apie kočėlą ir padėklą 
 
Kočėlas – tai vienas žinomiausių 
Tupperware gaminių. O kočėlas be 
padėklo – tai tik pusė malonumo. 
Tešlos ruošimo padėklas padės Jums 
greitai ir be vargo paruošti bet kokią tešlą. 
Ant gaminio paviršiaus rasite gradavimo 
skalę, sužymėtą gramais ir miligramais. 
Tai labai patogu, kai receptas reikalauja 
tikslaus produkto kiekio.  
Dirbant su tešlos ruošimo padėklu, tešla 
neprilimpa prie padėklo, todėl vienas 
malonumas ant jo kočioti. 
Prieš dirbdami, sudrėkinkite stalo paviršių 
trupučiu vandens, patieskite tešlos 
ruošimo padėklą ir lengvais judesiais iš 
gaminio centro į kraštus prispauskite 
padėklą prie stalo paviršiaus. 
Jei prie Jūsų stalviršio padėklas nelimpa, 
patieskite po juo ploną drėgną šluostę ar 
sudrekinta vienkartinę sevetėlę. Svarbu, 
kad padėklas neslidinėtų ant Jūsų 
stalviršio, tada bus patogu naudotis. 
Gaminio paviršiuje rasite keturis skirtingo 
dydžio apskritimus, pažymėtus 
centimetrais. Tai Jums padės paruošti 
tešlą tikslaus dydžio. 
Padėklo nelankstykite, geriausia jį laikyti 
suvyniotą ant kočėlo. Nepjaustykite ant 
padėklo peiliu, naudokite plastikines ar 
medines menteles, plastikinius tešlos 
pjaustymo ratukus, formeles ir pan 
Kočėlas: 50 centimetrų kočėlas (kočiojama 
dalis 33,5 cm) sukurtas lengvai iškočioti 
didelius tešlos gabalėlius. Lygus paviršius 
leidžia išvengti tešlos prikibimo.  



Viename iš kočėlo galų yra užsukamas 
dangtelis, leidžiantis pririekus įpilti į kočėlo 
vidų vandens.  
Užpildykite kočėlą šiltu arba šaltu vandeniu, 
priklausomai nuo tešlos, kurią ruošiatės 
kočioti, tipo. Šaltas vanduo sluoksniuotai arba 
marcipaninei tešlai, karštas – mielinei tešlai.  
 
 

Kočėlas visų rūšių tešlai kočioti 

• Formelės lengvai uždedamos ant kočėlo ir padeda tolygiai iškočioti 3 arba 6 mm 
storio tešlą. Jeigu pageidaujate kitokio storio tešlos, naudokite kočėlą be formelių.  

• Atsukamas dangtelis leidžia į kočėlą įpilti vandens, kad būtų patogiau kočioti tešlą.  

• Dėl lygaus paviršiaus tešla prie kočėlo nelimpa. 

• Ilgas, todėl galima kočioti didelį tešlos kiekį.  

• Plačios ergonomiškos rankenos. 

• sausainių formeles galima naudoti tešlai pjaustyti.  

Patarimai 

• Galima pilti: 
- šaltą vandenį minkštai tešlai ir marcipanams; 
- šiltą vandenį mieliniai tešlai; 
- ledinį vandenį sluoksniuotai tešlai. 

• Kočėlo svorį galima padidinti, jš pripildžius ryžių arba lęšių, taip lengviau kočioti 
didelį kietos tešlos kiekį. 

• Formeles lengvao prisukti prie daugiafunkcinio kočėlo. Jeigu pageidaujate 6 mm 
storio tešlos, pirmiausia prisukite šviesiai mėlyną dalį, paskui - tamsiai mėlyną. jei 
pageidaujate 3 mm storio tešlos, prisukite ti tamsiai mėlyną formelę. 

I  

 

Padėklas, bet kurios rūšies tešlai kočioti 

• Danga, reikalaujanti kur kas mažesnio kiekio miltų, kočiojant tešlą.  

• Lankstus paviršius, leidžiantis lengvai atskirti tešlą nuo pagrindo. 

• Dėl patogaus padėklo dydžio, virtuvinis stalas lieka švarus. 

• Susukamas, todėl laikomas taupo vietą virtuvės spintelėje.  

• Žymėjimo apskritimai, atitinkantys kepimo formų dydžius (22, 24, 26 ir 28 cm).  

• Tarptautinė konvertavimo lentelė: Kietiesiems produktams: g / svarai / uncija. 
Skystiems produktams: ml / kvorta / pinta. Temperatūros: C pagal Celcijų (europinė 
sistema) ir F pagal Farenheitą. Matavimo skalė su punktyrinėmis linijomis (kas 5 
cm / 2 coliai). 

Patarimai 

• Padėklas sudrėkinamas iš apatinės pusės ir dedamas ant švaraus stalo (po 
padėklu negali būti miltų arba riebalų). Kaip alternatyvą galima naudoti drėgną 
virtuvinį rankšluostį, kad padėklas neslidinėtų.  

• Kai tešla iškočiota, padėklas kartu su tešla susukamas; atsukite padėklą atgal su 
tešla virš kepimo formos ir nuimkite tešlą silikonine mentele.  

• Priskaičiuokite papildomus 4 cm kepimo formos kraštams, kai kočiojate tešlą pagal 
žymėjimo ratus. Pavyzdžiui, 22 cm skersmens formai tešlą reikia kočioti 26 cm 
skersmens rate.  

 



  

 
 

 

  

 

 

Užsakant rinkinį kepiniams galite 
įsigyti viengubą pyragėlių 
spaustuka už 2,9 Eur vietoj 7,9 
Eur. Kodas PP193601 arba 
trigubą spaustuką už 3,9 Eur vietoj 
9,9 Eur. Kodas PP193602 

Pyragėlių spaustukas demo filmukas:  

https://youtu.be/8LlZWDNabQ4 

https://youtu.be/CxfF8Rc0TFk  

 

https://youtu.be/8LlZWDNabQ4
https://youtu.be/CxfF8Rc0TFk


 
 

  

 

 
Plikyta tešla virtinukams, 
koldūnams 
500g miltų, 1 kiaušinis,  druskos, 3 šaukštai aliejaus, 
270 ml vandens, (galima dėti šaukštelį šafrano) 
Miltus supilame į dubenį tešlai, dedame druską, 
aliejų, kiaušinį, viską sumaišome, tada užpilame 
verdančiu vandeniu ir išmaišome mentele tešlai. Iš 
tešlos gaminame virtinukus. 

Filmuotas receptas „Alia čeburekai“ čia: 
http://www.youtube.com/watch?v=4gYiqn
ssb8Q&feature=youtu.be 
 

  

  

http://www.youtube.com/watch?v=4gYiqnssb8Q&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=4gYiqnssb8Q&feature=youtu.be


 
 

Mano tešla pyragėliams 
600 ml miltų 
75 ml aliejaus 
150 ml šilto vandens (aš sumaišau 75 ml 
verdančio ir 75 ml šalto vandens) 
Žiupsnelis druskos 
Sumaišykite miltus, druską, aliejų, supilkite 
vandenį, užminkykite tešlą. 
Formuokite pyragėlius su ravioli forma, ragelių 
forma ar trivičiu spaustuku su norimu įdaru 
Šiuo atveju aš gaminau daržovių įdarą. Micro 
Cook ąsotėlyje pakepinau Ekstra Chef 
sukapotą svogūną, česnaką, imbierą 1,5 min, 
sudejau Ekstra Chef sukapotas morkas ir 
kepinau dar 3 min, sudėjau virtus avinžirnius ir 
kepinau dar 1 min. viską sutryniau bulvių 
grūstuve 

 
 

 
 

  
 

  



 

 
Kompaktinių dėžučių rinkinys 
(ovalios 300 ml, 1,1l, 1,7 l 2 
vnt, 2,3 l, apvalios 650 ml ir 
1,1 l) tik 60 Eur vietoj 91,3 
Eur  (katalogo kaina 73,5 
Eur). Kodas SS193617 

 



 



 
 

Peilių rinkinys Nr.1: universalus 
peilis + peilis daržovėms + peilis 
pomidorams tik 52,7 Eur vietoj 72,7 
Eur. Kodas SS193621 
 
Peilių rinkinys Nr.2: duonriekis peilis 
+ šefo peilis tik 54,8 Eur vietoj 74,8 
Eur. Kodas SS193620 
 
Peilių rinkinys Nr.3 universalus 
peilis + peilis daržovėms + peilis 
pomidorams + duonriekis peilis + 
šefo peilis + galąstuvas tik 107,5 
Eur vietoj 175 Eur. Kodas 
SS193622 
 

 

 
 
 



 

 

 
 
 

 

 
 

Konservų dėžučių 
atidarytuvas tik 25 Eur 
vietoj 32,9 Eur. Kodas 
SS193619 
 
 

 

Demo filmukas lietuvių kalba: 
https://www.youtube.com/watch?v=G_458xBY3s8&t=10s  

 
Demo filmukas: 
https://www.youtube.com/watch?v=8pWMcI_GI74 

Ergonomiškas konservų dėžučių atidarytuvas nepalieka aštrių kraštų, nes skardinės dangtelio kraštai 

užlenkiami žemyn. nesiliečia su produktais skardinėje, todėl lieka švarus. Atidarytuvą patogu naudoti ir 

dešine, ir kaire ranka. Dangtelio gnybtukais nuo skardinės lengva nuimti dangtelį. Tinka iki 11 cm 

https://www.youtube.com/watch?v=G_458xBY3s8&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=8pWMcI_GI74


skersmens dangčiams. 

 

Matmenys: Ilgis: 19 cm 

 

 
 

 
 

 

 

 

Skustukų rinkinys: 
vertikalus + horizontalus 
tik 12,5 Eur vietoj 25 Eur. 
Kodas SS193615 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

Skustukas tik 6,5 Eur vietoj 
12,5 Eur. Kodas LO752 Kiekis 
ribotas 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

Metalinis termosas 420 ml tik 
44,9 Eur vietoj 69,9 Eur. 
Kodas SS193601 

https://youtu.be/YSwZMGuzrmE 
 

https://youtu.be/YSwZMGuzrmE


 



 
 

 

 

Vent Smart vertikalus 3,2 l tik 17,9 
Eur vietoj 24,9 Eur. Kodas SS193613 
 
https://youtu.be/M3RcRrD7brg 
 
 

 
Vent Smart rinkinys: Vent Smart 
aukštasis 1,8 l (2 vnt) ir Vent Smart 
vertikalus 3,2 l tik 39,8 Eur vietoj 64,7 
Eur. Kodas SS193414 

Demo filmas: 
https://youtu.be/RPL_CKA4sKs 

 

 

VentSmart aukštasis 1,8 l 

Laikykite vaisius ir daržoves optimaliomis sąlygomis ir pailginkite jų galiojimo laiką. Dangteliuose yra 

integruota vožtuvų sistema; galima nustatyti vožtuvus į tris skirtingas padėtis ir taip reguliuoti deguonies 

kiekį, atsižvelgiant į vaisių ir daržovių rūšį. Plastike yra išspausti nurodymai, kurią vožtuvo padėtį pasirinkti. 

Indelio dugnas banguotas, todėl produktai laikomi virš indelyje susidariusio kondensato, be to, užtikrinama 

geresnė oro cirkuliacija. Sudėjus indelius vieną ant kito, ventiliacija išlieka. VentSmart indeliai yra 

permatomi, todėl visada matysite, kas viduje. Minkštą dangtelį lengva nuimti ir uždėti. 

 

Matmenys: Ilgis: 19 cm, Plotis: 14 cm, Aukštis: 13,5 cm 

 

https://youtu.be/M3RcRrD7brg
https://youtu.be/RPL_CKA4sKs


 

 

 
 

Duo dubenys 240 ml ir 500 ml tik 
9,9 Eur vietoj 17,9 Eur. Kodas 
SS193612 

 

 

 
 

Duo dubenys 500 ml + 800 ml tik 
11,9 Eur vietoj 19,9 Eur. Kodas 
SS193611 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/HDQY3VZFN-g 
 

 

 
 

 

https://youtu.be/HDQY3VZFN-g


 

 
 

 

Pietų dėžutė su skyreliais 
1 l (2 vnt) tik 19,5 Eur. 
vietoj 26 Eur.  Kodas 
SS193610 

 

Demo filmukas: 
https://youtu.be/keYCT8KSoYs 
 

 
 

 

Stalo įrankiai 3 in 1 (4 vnt) 
tik 8 Eur vietoj 14,4 Eur. 
Kodas SS193616 
 

 

https://youtu.be/keYCT8KSoYs


 

 
 

 

Crystal Wave rinkinys 
400 ml ir 600 ml tik 14,9 
Eur vietoj 19,9 Eur. 
Kodas SS193603 
 

 

 

 

Crystal Wave apvalus su 
pertvara 1,9 l tik 12,9 Eur 
vietoj 17,9 Eur. Kodas 
SS193604 

 



 

 

 



 

Mėlynas rinkinys: Eco pure 
500 ml gertuvė su snapeliu 
ir 600 ml dubenėlis tik 9 Eur 
vieto 16,5 Eur. Kodas 
SS193605 
 
 
 

  

 

 

Apvalus dubuo 600 ml (2 
vnt) tik 11,9 Eur vietoj 14 
Eur. Kodas SS193606 

Klasikiniai dubenėliai laikymui, serviravimui ir 

transportavimui. Jie turi skaidrų langelį, per kurį 

gerai matomas turinys. Sandarus dangtis leidžia 

pervežti maistą saugiai. 

 

Matmenys: Skersmuo: 16,5 cm, Aukštis: 6 cm 

 



 
 

 
 

 

 
 

Dubenėlių rinkinys 3 vnt 
po 1,5 l tik 24,9 Eur vietoj 
34,9 Eur. Kodas 
SS193607 

 

 

 

Trys dubenėliai po 2 l tik 
29,9 Eur vietoj 39 Eur. 
Kodas SS193608 
 

Vakarėlių šeimininkėms 36-39 sav.: 
 



 
 

Tupperware Warmie Tup demo 
filmukas: 
https://youtu.be/MN2Q7ieQZk8 
 

1. Padėkos dovanėlė šeimininkei, kai 
vakarėlis pasiekia 100 Eur lygį trys 
apvalios dėžutės po 200 ml Dovanos 
vertė 18 Eur. Kodas TG193601 arba 50 % 
nuolaida vienam katalogo produktui 

2. Dovana šeimininkei 1 lygis, kai 
vakarėlis pasiekia 200 Eur: 2,25 Warmie 
Tup  (dovanos vertė 29,9 Eur) Kodas 
HG193601 ir Padėkos dovanėlė 
(TG193601 ar 50 % nuolaida vienam 
katalogo gaminiui) 

3. Dovana šeimininkei 2 lygis, kai 
vakarėlis pasiekia 300 Eur: 2,25 l ir 3,25 
Warmie Tup (dovanos vertė 64,8 Eur). 
Kodas HG193602 ir Padėkos dovanėlė 
(TG193601 arba50 % nuolaida vienam 
katalogo gaminiui) 

4. Dovana šeimininkei 3 lygis, kai 
vakarėlis pasiekia 450 Eur: 1,25 l, 2,25 l, 
2,25l su viduje esanciu kiauraindžiu ir 3,25 
l  (dovanos vertė 119,6 Eur)  Kodas 
HG193603 ir Padėkos dovanėlė 
(TG193601 arba 50 % nuolaida vienam 
katalogo gaminiui) 

 

 
 
 

https://youtu.be/MN2Q7ieQZk8

