
  
 

Sausis su Tupperware 
 

Su Naujais! Kiekviena 2019 metų diena tikrai negali būti puiki, bet 
kiekvienoje dienoje tikrai rasite ką nors puikaus ir gero ☺. Mėgaukitės 
gyvenimu ir ne tik per šventes ☺. Nuostabiausių metų ☺. Tikiu, kad 
2019 ais Jūsų draugystė su Tupperware dar labiau tvirtės ☺! 
 
Pažiūrėkite filmuką, ką gi paruošė Jums Tupperware sausiui: 
https://www.youtube.com/watch?v=64F33iE8PN8&t=30s 
 
 

 
 

 
 
Tik 1-2 sav.: Žirklės tik 20,9 Eur vietoj 28,9 
Eur. Kodas SS190122 
 

 
 
 

TupperChef serijos žirklės 

https://www.youtube.com/watch?v=64F33iE8PN8&t=30s


Patvarios žirklės, kuriomis galima karpyti mėsą, žuvį, makaronus, gėlių kotelius ir t.t. Žirkles galima išardyti, 

todėl lengviau plauti. Jas galima naudoti ir dešine, ir kaire ranka. Rankenos padengtos minkštesne 

medžiaga, todėl patogu laikyti rankoje. 

 

Matmenys: Ilgis: 21,7 cm, Rankena: 8,8 cm, Ašmenys 7,7 cm 

 

 

 
 
Užsakę >50 Eur gali įsigyti vieną 
Universalų 3 l indą tik 10 Eur vietoj 24 Eur. 
Kodas PP190101 
 
https://www.youtube.com/watch?v=j2ey-
n7TY6Y&t=4s 
 
Demo filmukas: 
https://www.youtube.com/watch?v=H9nbW
yrv-QQ 
 

 
 
  
 

Vien dėl šito gaminio vertėjo laukti sausio! 
Puikus ☺! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=j2ey-n7TY6Y&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=j2ey-n7TY6Y&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=H9nbWyrv-QQ
https://www.youtube.com/watch?v=H9nbWyrv-QQ


 
Demo filmukas: 
https://www.youtube.com/watch?v=L7u8WQQ
ncwI 

 

Ultra Pro ragelių forma 4 vnt ir pjautukas tik 
20 Eur vietoj 35 Eur. Kodas SS190105 
 
Galite kepti didelius ar mažus ragelius iš 
įvairių tešlos rūšių, užpildyti norimu įdaru. 
Pažiūrėkite foto ir kurkite patys ☺. Kitu 
laišku atsiusiu ir nuotraukose esančius 
receptus ☺. Eksperimentuokite ☺ 
 

 
 

Užsukę tešlą iki pusės ragelio pagaminsite 
mini ragelius. Užpildykite norimu įdaru ir 
mėgaukitės. Šiuo atveju užpildyta 
pikantiška mišraine: sūris + kiaušiniai + 
česnakas + majonezas 
 
Tešla rageliams: 
600 ml miltų, žiupsnelis druskos  
100 ml aliejaus 
150 ml šilto vandens (75 ml verdančio vandens 
sumaišykite su 75 ml šalto) 

 

 
 

 

 
 

 
Galima formuoti ragelius ir tokiu būdu iš 
ištisinės tešlos. Nuotraikose rageliai iš 
mielinės tešlos su troskintų obuolių ir 
vanilinio kremo įdaru. 

https://www.youtube.com/watch?v=L7u8WQQncwI
https://www.youtube.com/watch?v=L7u8WQQncwI


 

 
 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 
 

  
 



 



 
 

 
 

 
 
Ragelių forma tik 19,9 Eur vietoj 34,9 Eur. 
Kodas SS190108 
Viena puse korpuso suformuosite 8 
didelius, kita 16 mažų ragelių 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gAHvg_k1kv4&t=166s 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gAHvg_k1kv4&t=166s


  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
Demos filmukas: 
https://www.youtube.com/watch?v=h4lAkaEp7
k0 

 

Rageliai su daržovėmis 
Tešla: 
600 ml miltų, žiupsnelis druskos  
100 ml aliejaus 
150 ml šilto vandens (75 ml verdančio vandens 
sumaišykite su 75 ml šalto) 
Miltus sumaišyti su aliejumi ir šiltu vandeniu, 
užminkyti tešlą. Padalinti i 4 dalis, gausis 4 
korpusai ragelių 
Įdarui: 
Galite dėti ką tik norite, bet aš šį kartą dėjau: keptą 
orkaitėje sviestinį moliūgą, morkas ir smidrus. 
Daržoves supjausčiau apibarsčiau druska, 
pipirais, aliejumi ir iškepiau orkaitėje. Moliūgą ir 
morkas 14 min, smidrus 7 min. Susmulkinkite 
Ekstra Chef,  įdėjau dar rūkytos lašišos atraižų, 
susmulkinau Ekstra Chef. 

https://www.youtube.com/watch?v=h4lAkaEp7k0
https://www.youtube.com/watch?v=h4lAkaEp7k0


 

  
 

 

 
 
„Surprise Maker“ tik 10 Eur vietoj 14,9 Eur. 
Kodas SS190107 
 
Demo filmukas: 
https://www.youtube.com/watch?v=ySpLiaeqxSs 

 
 

    

   

   

   

https://www.youtube.com/watch?v=ySpLiaeqxSs


  

 

  
 

 

 

 
Jautienos faršo kukuliai suformuoti Surprise Party ir idaryti orkaitėje 

kaptomis geltonomis daržovėmis (Batatai, moliūgai, morkos). Suformuojam, 
sudedam į Ultra Pro, uždengiame dangtį ir kepame 25-30 min. 

 



 
 
Jautienos faršo kukuliai 
Surprise Party pagalba suformuojame jautienos kukulius įdarytus keptomis 
daržovėmis. Sudedame į Micro Pro Grill, uždengiame dangtį aukštoje pozicijoje 
ir kepame 8-9 min. 

 
 
  



 

Bulvytės 
400 g sausainių 
100 ml pieno 
80 g sviesto 
50 g rudo cukraus 
3 šaukštai kakavos 
30 ml brendžio ar romo 
Įdarui: 
100 g riešutų 
2 šaukštai skysto medaus 
10 ml brendžio ar romo 

Sausainius susmulkinkite Ekstra Chefe. Pašildykite pieną, sumaišykite su sviestu ir cukrumi ir 
išmaišykite, kad ištirptų sviestas ir cukrus. Sausainių trupinius sumaišykite su kakava, pieno ir 
sviesto mišiniu, brendžiu. Išmaišykite 
Ekstra Chefe susmulkininkite riešutus, sumaišykite su medum ir brendžiu. 
Formuokite bulvytes su Surprise maker. 

  

  

  



Azijietiško skonio ryžiai su 
lašiša 
6 pailgiems kukuliukams 
300 ml ryžių 
460 ml vandens 
1 šaukštas alyvuogių aliejaus 
1 šaukštas ryžių acto 
1 šaukštas žuvies padažo 
šiek tiek cukraus, druskos, pipirų, čili 
pipirų 
Įdarui: 
Lašišos smulkiai supjaustytos 
Galite pamarinuoti sumaišę su sojos, 
ryžių actu, žuvies padažo, cukraus, 
druskos, tarkuoto imbiero mišiniu. 
Galite kaip įdarą naudoti ne gryną 
lašišą, bet sumaišytą su keptomis 
daržovėmis pvz moliūgu, kurio receptą 
rasite aukščiau laike.  
Apvoliojimui: 
Vienas kiaušinis 
Petražolių 
 

 

1. Ryžius nuplaukite, užpilkite vandeniu ir Easy Rise inde virkite 13 min, leiskite 10 min 
pastovėti. 

2. Ryžius sumaišykite su aliejumi, ryžių actu, žuvies padažu, druska, cukrumi, pipirais, čili 
pipirais. 

3. Surprise Maker pagalba suformuokite pailgus arba apvalius kukuliukus. Jie norite 
daugiau įdaro, mažiau ryžių formuokite apvalius. 

4. Kiaušinį suplakite, petražoles sukapokite Turbo Chefuku 
5. Apvoliokite kukuliukus kiaušinyje, apibarstykite petražolėmis 

6. Kepkite 25 min 190C. Skanaus 

  



  

  

 

 

 
 
 
Punšo rinkinys: 2 l ąsotis plakimui, 600 ml 
greitkratis ir šeimininkės rinkinys tik 36,3 Eur 
vietoj 59,2 Eur. Kodas SS190109 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PU-m-
dhQyDw 
 
Demo filmukas: 
https://www.youtube.com/watch?v=14ia6awu
n6o 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PU-m-dhQyDw
https://www.youtube.com/watch?v=PU-m-dhQyDw
https://www.youtube.com/watch?v=14ia6awun6o
https://www.youtube.com/watch?v=14ia6awun6o


 

 
 

 
Kamščiatraukis tik 24,9 Eur  vietoj 34,9 
Eur. Kodas SS190113 
 
https://www.youtube.com/watch?v=X2D69RxMat0&t=70s 

 
 

 

 
3 vnt rožinių 2 l Eco butelių su rankenėle 
tik 35,8 Eur vietoj 53,7 Eur. Kodas 
SS190103 
 

 

 
Eco butelis 1,5 l geltonas tik 14,9 Eur. 
Kodas SS 190101 
3 vnt 1,5 l Eco butelių tik 29,8 Eur vietoj 
44,7 Eur. Kodas SS190102 
 

https://www.youtube.com/watch?v=X2D69RxMat0&t=70s


 

 
Legacy dubuo 10 l tik 19,9 Eur vietoj 
34,9 Eur. Kodas SS190609 
 

 

 
 
Kvadratinės dėžutės 350 ml tik 9,9 Eur 
vietoj 17,8 Eur. Kodas SS190104 
 

 

Rinkinys „Laiko sargas“ 1: 320 ml +1,7 l  
tik 24,5 Eur vietoj 36,3 Eur. Kodas 
SS190111 
 
Rinkinys „Laiko sargas“ 2: 800 ml +1,25 l  
tik 24,5 Eur vietoj 36,3 Eur. Kodas 
SS190112 
 
Rinkinys „Laiko sargas“ 3: 320 ml +1,7 l  
+ 800 ml x 2 vnt  x 1,25 l x 2 vnt tik 49 
Eur vietoj 108,9 Eur. Kodas SS190110 
 

 



 

 
 
 
Serviravimo rinkinys: prabangos serijos 
serviravimo dubenys 1,1 l + 2,1 l + 3,5 l 
+ 6 l tik 65,7 Eur vietoj 100,6 Eur. Kodas 
SS190119 
 

 

Prabangos serijos serviravimo lėkštė 2 l 
tik 19,9 Eur vietoj  24,9 Eur. Kodas  
SS190118 
 

 

 
 

 
Prabangos serijos žemasis dubuo 275 
ml tik 6 Eur vietoj 8,9 Eur. Kodas 
SS190116 
 
4 vnt prabangos serijos žemųjų 
dubenėlių po 275 ml tik 18 Eur vietoj 
26,7 Eur. Kodas SS190117 
 

 

 

 
Prabangos serijos  dubuo 450 ml tik 9 
Eur vietoj 11,9 Eur. Kodas SS190114 
 
4 vnt prabangos serijos dubenėlių po 
450 ml tik 27 Eur vietoj 47,6 Eur. Kodas 
SS190115 
 

 
 

Mikrobangės katalogas: 
Daugiau info rasite kataloge ☺ 

1. Rinkinys pusryčiams: Easy delight + indelis košei virti 
tik 13,8 Eur vietoj 22,7 Eur. Kodas MW190108 
Easy Delight 
https://www.youtube.com/watch?v=C5S6gXSFqJI 
Košei virti: 
https://www.youtube.com/watch?v=RDqkzG6avac 

https://www.youtube.com/watch?v=C5S6gXSFqJI
https://www.youtube.com/watch?v=RDqkzG6avac


  

 

 
 

 

 

2. Micro Urban 3 viename (indas gaminti garuose, ryžių 
virimo indas, makaronų virimo indas) tik 59,9 vietoj 
79,9 Eur. Kodas MW 190106 
https://www.youtube.com/watch?v=ZjYBOroSl6Q 
 

3. 2,25 l Micro Cook tik  44,5 Eur vietoj 57,9 Eur.  
Kodas MW190107 
https://www.youtube.com/watch?v=JY2sopBpBAk 
 

4. Utra Pro apvalus su dangčiu 1,5 l tik 44,9 Eur. vietoj 
59 Eur.  Kodas MW190103 Utra Pro apvalus su 
dangčiu 2,5 l tik 54,9 Eur. vietoj 69 Eur  Kodas 
MW190104 Utra Pro apvalus 1,5 l + 2,5 l + dangtis tik 
78,9 Eur. vietoj 99 Eur.  Kodas MW190105 
 

5. Greitpuodis mikrobangei 3 l tik 99,9 Eur vietoj 139 
Eur. Kodas MW190101 
https://www.youtube.com/watch?v=YUqVsVDGhss&t
=37s  

 

6. Micro Pro Gril tik 249,9 Eur vietoj 349 Eur. Kodas 
MW190102 
https://www.youtube.com/watch?v=YQJa3q2yWAs&t
=1s 
 

7. Užsakę iš mikrobangės katalogo >50 Eur. 600 ml 
Crystal Wave galite įsigyti tik už 4,5 Eur vietoj 10 Eur. 
Kodas PW190101 

 
 

 
 

 

Micro Urban 3 viename (indas gaminti garuose, ryžių virimo indas, 
makaronų virimo indas) tik 59,9 vietoj 79,9 Eur. Kodas MW 190106 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZjYBOroSl6Q
https://www.youtube.com/watch?v=JY2sopBpBAk
https://www.youtube.com/watch?v=YUqVsVDGhss&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=YUqVsVDGhss&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=YQJa3q2yWAs&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=YQJa3q2yWAs&t=1s




 
Sausis 1-5 sav šeimininkėms: 
 

 



 

 

1. Padėkos dovanėlė šeimininkei, kai vakarėlis >100 
Eur + vienas suplanuotas vakarėlis Allegra 
serviravimo gyvatukas ir 2 dubenėliai po 275 ml. 
Kodas TG190101 arba 1,8 l Clear indas Kodas 
TG190102 

2. Alternatyva padėkos dovanėlei šeimininkei, kai 
vakarėlis >100 Eur, bet kuris gaminys iš katalogo 
su 50% nuolaida (į pardavimus nesiskaičiuoja) 

3. Dovanėlė šeimininkei, kai vakarėlis >200 Eur + du 
suplanuoti vakarėliai 5 l Allegra dubuo 
Kodas HG190101 arba 780 ml ir 1,3 l Clear indai 
Kodas HG190103 

4. Dovanėlė šeimininkei, kai vakarėlis >300 Eur + du 
suplanuoti vakarėliai 3,5 l ir 5 l Allegra dubenys ir 2 
dubenėliai po 275 ml. Kodas HG190102 arba 780 
ml x 2vnt, 240 ml ir 1,3 l Clear indai. Kodas 
HG190104 

5. Dovanėlė šeimininkei, kai vakarėlis >550 Eur + du 
suplanuoti vakarėliai 3,5 l ir 5 l Allegra dubenys ir 2 
dubenėliai po 275 ml. ir 780 ml x 2vnt, 240 ml ir 
1,3 l Clear indai. Kodas HG190105 

 

 
 
 

 


