
 

 

Spalis su Tupperware 41 savaitė 
 

Demo filmukas: 
https://youtu.be/-YFpLQnng6s 
Spalio mėnesio pasiūlymų brošiūra: 
https://www.tupperware.lt/gaminiai/pasiulymai/issaugokite-savo-
vasaros-prisiminimus  
Tupperware ruduo žiema katalogas: 
https://www.tupperware.lt/gaminiai/magasin/pavasaris-vasara-2019  
Galimybės naujokams: 
https://youtu.be/D6V6e9FKV9w  
Daugiau naujienų rasite (paspauskite sekti): 
https://www.facebook.com/egle.bloziene  
 
Gaminių (kurių nėra kataloge ruduo žiema) kiekiai riboti 
 

Dėmesio! Iškylos rinkinį krepšį su indeliu, grindų šluostę 
su smaližiuku, langų valytuvą, Ulyta pro 1,5 l apvalų indą 
ir rinkinį su Cocote galima įsigyti tik 41 sav! 

https://youtu.be/-YFpLQnng6s
https://www.tupperware.lt/gaminiai/pasiulymai/issaugokite-savo-vasaros-prisiminimus
https://www.tupperware.lt/gaminiai/pasiulymai/issaugokite-savo-vasaros-prisiminimus
https://www.tupperware.lt/gaminiai/magasin/pavasaris-vasara-2019
https://youtu.be/D6V6e9FKV9w
https://www.facebook.com/egle.bloziene


 

Pasiimkite pietus kartu su savimi... Kad 
netektų valgyti greito maisto, pasiimkite ką 
nors šviežio ir gardaus iš namų. Taip ne tik 
sutaupysite pinigų, bet ir išvengsite 
bereikalingų atliekų.  

Tik 40-41 sav.: 
 
Iškylos rinkinys: 
 
1 l dubenėlis su pritvirtinamu 60 ml 
indelius ir peiliu su šakute  
Krepšys Mahalo 
Tik 29,9 Eur vietoj 42,9 Eur. Kodas 
SS194017 

 
 

 

Dažniausiai valikliai yra nereikalingi, o vietoje jų 
galima naudoti actą, pavyzdžiui, grindims plauti. 
Mikropluošto šluostę grindims paprasta naudoti, ji 
padeda sutaupyti laiko, pinigų bei tausoja gamtą, nes 
sumažina valymui reikalingų chemikalų ir vandens 
kiekį.  

Net 46% nuolaida! 
Tik 40-41 sav. 
Valymo RINKINYS:  
Smaližiukas Mikropluošto šluostė 
grindims, dvipusė tik 19,9 Eur 
vietoj 36,8 Eur.  SS194018 
Matmenys: Ilgis: 60 cm, Plotis: 50 cm 
 
 



 

 
 
 

 

 
Ant valytuvo yra „RecyclineTM by 
Tupperware“ logotipas, kuris reiškia, 
kad gaminio korpusas pagamintas  
bent iš 50 % perdirbtos medžiagos  
 

Net 34% nuolaida.  
Tik 40-41 sav.: 
Recycline valytuvas tik 9,9 Eur vietoj 
14,9 Eur. 
Kodas SS194019 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Rinkitės įvairiausius  
ingredientus ir sukurkite 
savo  
duonos receptą.  
Nebijokite eksperimentuoti – 
iškepkite savo moliūgų duoną, 
bananų duoną, meduolį... ar ką tik 
norite!  
Ultra Pro Cocote 1,8 l tik 44,9 Eur 
vietoj 69 Eur. Kodas SS194014 
15,5 × 12,0 × 28,2 cm  

 
Tik 40-41 sav. Ultra apvalus 1,5 l 
tik 44,9 Eur vietoj 69 Eur. Kodas 
SS194014 
 
Tik 40-41 sav.  
Net 43% nuolaida: 
Ultra Pro rinkinys: 
Ultro Pro Cocote 1,8 l 
Ultra apvalus 1,5 l 
Tik 79 Eur vietoj 138 Eur. 
Kodas SS194016 
 

  

UltraPro 1,8 l 



Naujos kartos indai, pagaminti iš itin lengvos medžiagos ir puikiai tinkantys maistui gaminti mikrobangų 

krosnelėje, orkaitėje arba laikyti šaldiklyje. Indą galima naudoti esant temperatūrai nuo -25 °C iki +250 °C. 

Jame pagamintas maistas nebus riebus, nes nereikia papildomai pilti riebalų - jų užtenka tiek, kiek savaime 

išsiskiria gaminant maistą. Elegantiškame inde galima ne tik ruošti maistą, bet ir patiekti jį į stalą, todėl reiks 

plauti mažiau indų. Nenaudokite UltraPro gamindami ant viryklės, kepamųjų grotelių arba mini krosnelėje, 

kur indas liečiasi su šilumos šaltiniu arba statomas pernelyg arti jo.  

 

Matmenys: Ilgis: 28,2 cm, Plotis: 15,5 cm, Aukštis: 12 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 



 
 

Alaus duona 
SUDEDAMOSIOS DALYS APYT. 1 KG DUONOS  

• 600 g universalių miltų 
• 2 arbat. š. kepimo miltelių (± 10 ml) 
• 2 arbat. š. druskos (± 10 ml) 
• 150 g sėklų ar riešutų (moliūgų, saulėgrąžų, 
linų sėmenų, sezamų sėklų, graikinių riešutų)  
• 500 ml alaus 
• 15 g sviesto + 1 valg. š. miltų (UltraPro indui 
padengti) 
• 1 valg. š. vandens (± 15 ml)  
 

PARUOŠIMAS  

1. Įkaitinkite orkaitę iki 200 °C. 
2. Sumaišykite miltus ir kepimo miltelius Maišymo dubenyje 4,5 l. Suberkite druską, sėklas, 
supilkite alų ir maišykite silikonine mentele, kol gausite beveik elastingą vientisą masę. 
3. Patepkite UltraPro 1,5 l ar UltraPro 1,8 l sviestu ir pabarstykite vienu valgomuoju šaukštu 
miltų. 
4. Supilkite tešlą į UltraPro ir apšlakstykite 1 valgomuoju šaukštu vandens. 
5. Uždenkite ir kepkite apyt. 45 minutes. Nuimkite dangtį ir kepkite dar apyt. 15 min. 
6. Išimkite kepalą iš formos ir palikite atvėsti ant orkaitės grotelių.  

 

 
 

 

 

Svečias užsakęs >25 Eur gali įsigyti 
dėžučių etikečių ritinėlį (150 lipdukų) 
su dėžute tik už 5,9 Eur vietoj 7,9 Eur. 
Kodas PP194001 



 
 

 

 

Net 62% nuolaida 
Mini sūrinė tik 6,9 Eur vietoj 17,9 
Eur. Kodas SS194020  
16x15,8x7,4 cm 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/pj5virNPiYE 
 

Ji gali būti ir puiki Kalėdinė 
dovana! 
 

  
CheeSmart mini: 
Ilgis: 16cm, plotis:15,8 cm aukštis: 7,4 cm. 

• Condens Control filtras kontroliuoja ir pašalina drėgmės perteklių, sukeliantį palėsį. 

• Dangtelis neleidžia išeiti orui iš indo. 

• Padėklas matinis, todėl įbrėžimai ne taip pastebimi. Vidinis dangčio paviršius lygus ir lengvai 
plaunamas 

• Dangtis permatomas, galima matyti, kas laikoma. 

• Iš šonų patogios rankenėlės. 

• Laikykite indą ant vidurinės šaldytuvo lentynos apie 4°C temperatūroje. 

• Inde visuomet bus šiek tiek natūralaus kondensato. Jei matote, kad sūris džiūsta, perstatykite 
indą į šaltesnę šaldytuvo vietą. 

• CondensControl filtrą ir CheeSmart Mini dangtelį reikia plauti rankomis. Visas kitas dalis 
galima plauti indaplovėje. 

• Prieš dėdami sūrį į CheeSmart, išimkite jį iš parduotuvinės pakuotės. 

• Galima kartu laikyti kelių rūšių sūrį.  
 

https://youtu.be/pj5virNPiYE


 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

Net 46% nuolaida 

Sūrio RINKINYS  

Cheesmart mažasis 21,2 cm x 20,4 cm x 

85 cm  

Sūrio peilis Ilgis 27,4 cm, ašmenys 13,5 cm. 

Peiliai demo filmukas: 
https://youtu.be/q_l_5okaibc 
 
Tik 29,9 Eur vietoj 56 Eur. 
 
Kodas SS194002  
 

Peilis suriui 

• Ašmenys AISSI 420 nerūdijančio plieno. Ašmenų kietumas vertinamas tarp 48-52 
pagal Rockwell skalę. 

• Ergonomiškos rankenos pagamintos iš dviejų dalių plastiko. 
• Suprojektuotos taip, kad būtų patogu laikyti rankoje neįtempiant riešo. 
• Turi atramą pirštams, todėl apsaugo pirštus nuo aštrių ašmenų. 
• Praktiškas dėklas apsaugo ašmenis. 
• Sūrio peilio kiaurymės pjaustant padeda sūrio gabaliukams lengvai atsiskirti nuo 

ašmenų. 
• Ašmenys su mikrodantukais leidžia lengvai pjaustyti kietą ar minkštą sūrį, 

nesutrupindami jo. Skylės ašmenyse nelaidžia pjaunat prikibti sūriui. Du maži 
smaigaliai esantys ant peilio galo padeda serviruoti pjaustytą sūrį. 

 

 

https://youtu.be/q_l_5okaibc


 

 

 

 

Fridge Mates 650 ml (1 vnt.) tik  
8,9  Eur. 
Kodas SS194012 
 

 

 

 
 

Fridge Mates 650 ml (3 vnt.)  17,8 
Eur. vietoj 26,7 Eur. 

Kodas SS194013  

 



  

  
 

 
 

Saldumynams, “rimtam” maistui, biriems produktams, 
smulkmenoms Tupperware Signature 

tinkamiausios ❤️💙💚! 

 



 

Mini Signature Line žemasis 450 
ml (1 vnt.) tik 7,9 Eur vietoj 8,9 
Eur. SS194010  

11,5x11,5x7,5 cm 

 

 

Net 55% nuolaida 

Mini RINKINYS:  

Mini Signature Line žemasis 450 ml (2 
vnt.) 11,5x11,5x7,5 cm 
Mini Signature Line stačiakampis 980 
ml (1 vnt.) 24,3x13,5x7,5 cm 

Tik 17 Eur vietoj 30,7 Eur. Kodas 
SS194011  

 

 
 

Mini Signature Line aukštasis 
tik 9,9 Eur. 1,2 l (1 vnt.)  
24,3x13,5x14,8 cm 
Kodas SS194008  
 

 

 

Net 46% nuolaida 
Signature Line RINKINYS:  

Mini Signature Line aukštasis 1,2 l (2 
vnt.) 11,5x11,5x14,8 cm ir Mini Signature 
Line stačiakampis 2,6 l (1 vnt.) 
24,3x13,5x14,8 cm 

Tik 19,8 Eur vietoj 36,8 Eur.  Kodas 
SS194009 

Demo filmukas: 
https://youtu.be/ZLN6P1xdP2A 

 

https://youtu.be/ZLN6P1xdP2A


 

  



 

 
 
 

 

 

Kvadratinė dėžutė tik 32,5 
Eur  vietoj 45 Eur. Kodas 
SS194007 

29x29x13 cm (vidiniai matmenys) 
33x33x14 cm (išoriniai matmenys) 

 



 

 
 

 

 

Baseline sausainių dėžutė 1,5 l 
Pakalikai tik 10,9 Eur vietoj 16,9 

Eur. Kodas SS194001 

 

 
 



 

 

 

CrystalWave puodelis sriubai 500 ml 
tik 8 Eur vietoj 11,9 Eur. Kodas 
SS194005  
Ilgis: 11,7 cm  Plotis: 16,3 cm Aukštis: 8 cm 

Naujoji banga 

• Serija indų, kuriuos patogu transportuoti, skirtų naudojimui mikrobangų krosnelėje. 
• Naudojama produktams lengvai pašildyti. 
• Išėmus iš šaldytuvo galima šildyti mikrobangų krosnelėje, o pašildžius - tiekti tiesiai 

ant stalo. 
• Dangtelis ir vožtuvas yra sandarūs 

Patarimai 

• CrystalWave induose negabenkite šilto maisto. 
• Kad nesusibraižytų, naudokitės plastikiniais įrankiais. 



• Nuimdami dangtelį, visada nukreipkite jį nuo savęs, kad nenusidegintumėte karštais 
garais.  

• Galima naudoti ne aukštesniu kaip 600 W galingumu. 
• Šildant mikrobangėje būtinai atidarykite ventilių 

 

 
 

 
 

 

Micro Urban (trys viename indas 
kruopoms virti, indas 
makaronams virti, indas skirtas 
gaminti garuose) tik 59,9 Eur 
vietoj 79 Eur. Kodas SS194006 
 

Demo filmukas: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZjYBOroSl6
Q 

 
Receptai 
Cinamono ir obuolių pusryčiai: 
https://www.youtube.com/watch?v=zg58WiVHKcc 
Vištienos kukuliukai su sezamo sėklomis: 
https://www.youtube.com/watch?v=e7m3dtmGl9Y 
Mango ir kokosų saldūs ryžiu kukuliukai: 
https://www.youtube.com/watch?v=a24AyiyBN_U 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZjYBOroSl6Q
https://www.youtube.com/watch?v=ZjYBOroSl6Q
https://www.youtube.com/watch?v=zg58WiVHKcc
https://www.youtube.com/watch?v=e7m3dtmGl9Y
https://www.youtube.com/watch?v=a24AyiyBN_U


 
 

Vištiena su morkomis 
Morkų 
Vištienos 
Druskos, pipirų 
Aliejaus 
Morkas supjaustykite, pabarstykite druska, 
pipirais, užpilkite šlakelį aliejaus ir dubenyje 
supurtykite, kad prieskoniai ir aliejus vienodai 
pasiskirstytų. 
Vištieną supjaustykite, pabarstykite druska, 
pipirais, užpilkite šlakelį aliejaus ir dubenyje 
supurtykite, kad prieskoniai ir aliejus vienodai 
pasiskirstytų. 
Į vieną micro Urban aukštą dėkite vištieną, į 
kitą morkas (galite deti ir viską kartu), ipilkite į 
apatini indą vandens iki atžymos ir gaminkite 
15 min 1000W galingumu mikrobangėje 
 





 

 
 

 

 

Didysis Easy Rice 16,9 Eur vietoj 
26,9 Eur. Kodas SS194003 
 

Demo filmukas: 
https://youtu.be/0mptKyXnUAU 
 

https://youtu.be/0mptKyXnUAU


 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

Micro Pasta Maker apvalusis tik 12,9 
Eur vietoj 17,9 Eur.  

Kodas SS194004 

Demo filmukas: 
https://youtu.be/Of0eKBTUdpU 

 

 

 

Spalis su Tupperware šeimininkėms 
Mielos šeimininkės, 

specialios dovanos ir pasiūlymai tik Jums! 
 

Kreipkitės į savo konsultantą dar šiandien ir paskirkite datą Jūsų 
pirmajam (ar dar vienam) vakarėliui!  

 
 

 

• Padėkos dovanėlė  
Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia 
100 eurų, ir konsultantas suplanuoja dar 
vieną vakarėlį, Jūs gausite: Smaližiukas  
Kodas TG194001  

• Dovana šeimininkei – 1 lygis  
Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia 
200 eurų ir konsultantas suplanuoja dar du 
vakarėlius, Jūs gausite: 
Silikoninė forma karalius  
Silikoninis Teptukas  
Kodas HG194001 
ir Padėkos dovanėlė (TG194001 ar 50 % 
nuolaida vienam katalogo gaminiui)  

• Dovana šeimininkei – 2 lygis  
Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia 
300 eurų ir konsultantas suplanuoja dar du 
vakarėlius, 
Jūs gausite:  
BreadSmart Junior  
https://www.youtube.com/watch?v=RmV0TN

NUGi0  

Silikoninė forma Karališka 
Silikoninis teptukas 
Kodas  HG194002 
ir Padėkos dovanėlė (TG194001 ar 50 % 
nuolaida vienam katalogo gaminiui)  
 

https://youtu.be/Of0eKBTUdpU
https://www.youtube.com/watch?v=RmV0TNNUGi0
https://www.youtube.com/watch?v=RmV0TNNUGi0


 

 
 

 

 

 
 

 
 



 


