
 
 

 

Su Naujais ☺!  
 
Linkiu tokių metų, kad 
jiems pasibaigus 
galėtumėt pasakyt: 
„Buvo nuostabūs 
metai ☺!“ 
 

Sausis su Tupperware 1 sav.: 
 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/iEOvqAW3LSE  
Demo filmukas apie aktyvumo dovanas: 
https://youtu.be/xLkotJPIDeo  
Sausio mėnesio pasiūlymų brošiūra: 
http://tvarkoslinija.lt/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01
articleid=688&cntnt01origid=63&cntnt01returnid=62  
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  
 

https://youtu.be/iEOvqAW3LSE
https://youtu.be/xLkotJPIDeo
http://tvarkoslinija.lt/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=688&cntnt01origid=63&cntnt01returnid=62
http://tvarkoslinija.lt/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=688&cntnt01origid=63&cntnt01returnid=62
https://www.tupperware.lt/gaminiai/magasin/pavasaris-vasara-2019
https://youtu.be/D6V6e9FKV9w
https://www.facebook.com/egle.bloziene


 
 

 

Info Tupperware 
demonstruotojams. Jei Tu dar 
neesi Tupperware 
demonstruotojas, dabar 
geriausias metas juo tapti ☺. 
 

Būk aktyvus 1 sav >180 
Eur ir padovanosime 300 
ml Tupperware termosą 

 

 

 
Universalus indas 1,5 l paties 
patogiausio dydžio indas, kuriame 
galėsite laikyti tiek sausus, tiek 
skystus produktus. Galite neškitis jį į 
turgų ar į iškylą. 
Užsakykite bent už 50 Euru ir 
įsigykite Universalų indą 1,5 l už 
specialią kainą!  
 
Tik 9,9 Eur vietoj 22,9 Eur. 
Kodas  PP200101  



  

 

 
 

Tik 1 sav! Kiekis ribotas! 
 
Fridge Mates 650 ml (1 vnt) tik 7,5 
Eur vietoj 8,9 Eur. Kodas SS200126 
 
Fridge Mates 650 ml (3 vnt) tik 15 
Eur vietoj 26,7 Eur. Kodas 
SS200127 
 

 



 
 

 
 

Tik 1 sav! Kiekis ribotas! 
 
TChef serijos žnyplėsa tik 19,9 Eur 
vietoj 43,9 Eur. Kodas SS 200122 
 
Galite naudoti kaip žnyples arba 
išardyti ir turėsite du įrankius 

 



  

 

 
 
 

Žiedo forma tik 14,9 Eur vietoj 
19,9 Eur. Kodas SS200121 
 
Puiki 1,5 l forma tiks suformuot 
įvairiausius desertus ir 
užkandžius. Ledai, putėsiai, 
drebučiai, želė, tinginiai, tortai, 
mišrainės, šalienos ir ivairiausi 
formuojami užkandžiai gražią 
formą įgaus per akimirką ☺ 
Pora demo filmukų 
https://youtu.be/PtTO-4_9Kto 
https://youtu.be/tuEuZvk90BI 
 
 

Šią sav. Jums siunčiame keletą tinginių receptų. Tinginį pagaminti 
labai paprasta tereikia sausainių, sviesto ir kondensuoto pieno. 
Galite pridėti džiovintų vaisių, riešutų (labai skanu sūdyti) ar net 
varškės. Sausainius galite naudoti visokių rūšių taip išgaudami 
skirtingus skonius. O kondensuotą pieną keisti kondensuotu pienu 
su kava ar Rududu. Eksperimentuokite gamindami: 

https://youtu.be/PtTO-4_9Kto
https://youtu.be/tuEuZvk90BI


 

Latviškas tinginys 
 
(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. 

 

 

Tinginys klasikinis  
700g sausainių, 200g sviesto, 1 indelis 
kondensuoto pieno, 4 šaukštai kakavos, 
citrinų sulčių. 
 
Puode ant ugnies ištirpdyti sviestą, supilti 
kondencuotą pieną, dėti kakavą, pilti sultis, 
suberti sulaužytus sausainius, išmaišyti. 
Tada nukelti nuo ugnies. Želė žiedą patepti 
aliejumi. Dėti masę. Dėti į šaldytuvą 
 

 

Tinginys studentiškas                                                              
800 g  sausainių, 0.5 kg studentų maisto 
(galima dėti džiovintų vaisių ir riešutų),200g  
sviesto, indelis kondensuoto pieno. 
Sausainius, riešutus susmulkiname „Quick 
Chef“. Suberiame į dubenį. Sviestą išlydome 
„MikroPlus“ inde, mikrobangų krosnelėje 
(1,5 min.), supilame į dubenį sviestą ir  
kondensuotą pieną. Visus komponentus 
gerai sumaišome ir sudedame į želė žiedą. 
Stipriai suspaudžiame ir uždengę palaikome 
šaldytuve ne mažiau 3 val. 

 



 
 

Varškės tinginys su imbieriniais 
sausainiais 
 

  
Sigitos Gabalienės tinginių tinginys 
 

300 g. Selga kakavinių ,  
300 g. du gaideliai sausainių  
saldinto kondensuoto pieno.  
Kondensuotą pieną su skardinę įdedame į verdantį vandenį, kad pilnai 
apsemtų ir paverdame 10 min. Sutrupinam sausainius ir sumaišome su 
kondensuotu pienu.  
 

  
Dalios Vasiliauskienės tinginys su kava 
 
400g sausainių,  
200g sviesto,  



viena skardinė kondensuotos kavos,  
riešutų,  
razinų. 
 

 

Ilonos Vaidienės tinginys su sūdytais riešutais 
 
1 skardinė karamelizuoto kondensuoto sutirštinto pieno  
360 gr arbatinių sausainių  
200 gr kepintų sūdytų žemės riešutų 
180 gr sviesto  
Paruošimas: Ištirpinam sviestą, į jį sudedam kondensuotą pieną išmaišome iki 
vientisos mases, jei reikia truputį pašildom. Supilam ant sulaužytų sausainių, 
sudedam susmulkintus Extra Chefe riešutus, išmaišome. Patepam formą 
aliejumi ir viską sudedam, paspaudžiam mentele, kad būtų geresnė forma.  
 

 



 

 

 
 



 

 
 

Kubix rinkinys Disney 
(650 ml, 1 l, 1,8 l) tik 22,5 
Eur vietoj 34,9 Eur. 
Kodas SS200117 

 

 
 

1. Basic Line mažas 500 ml 
tik 7,5 Eur vietoj 8,5 Eur. 
Kodas SS200105 
13,7 x 11,2 x 6,4 cm (aukštis) 
 
2. Basic Line vidutinis 1,2 l 
9,5 vietoj 11,5 Eur. Kodas 
SS200106 
16,5 x 17 x 8,1 cm (aukštis) 
3. Basic Line didelis 2,5 l tik 
12,5 Eur vietoj 14,5 Eur. 
Kodas  SS200107 
19,9 x 21,3 x 9,5 cm (aukštis) 
 



 
 

Basic Line RINKINYS: 
1. Basic Line, mažas, 500 ml 
(1 vnt.)  
2. Basic Line, vidutinis, 1,2 l 
(1 vnt.)  
3. Basic Line, didelis, 2,5 l (1 
vnt.) 
4. Basic Line, itin didelis, 5 l 
(1 vnt.) SS200108 25 x 26,4 x 
11,2 cm (aukštis)  

Tik 29,5 Eur vietoj 54,4 
Eur. KodasSS200108 

 

 
 
Naudojimas:  

• Basic Line, mažas, 500 ml: laikykite uogas, grybus, tarkuotą sūrį, 
salotų ingredientus, maisto likučius, sumuštinių ingredientus ar 
naminius padažus.  



• Basic Line, vidutinis, 1,2 l: naudokite mažesniems salotų, 
daržovių, vaisių, mėsos kiekiams.  

• Basic Line, didelis, 2,5 l: naudokite vištienos sparneliams, 
pjaustytiems vaisiams, daržovėms, makaronų salotoms, 
troškiniams, sumuštiniams, dešrelėms.  

• Basic Line, itin didelis, 5 l: laikykite visą vištą, kepsnius, 
pjaustytus mėsos gaminius, pyragus, daržovių salotas, produktus 
griliui, vaisių ar mėsos iešmelius.  

Pagrindinės savybės:  

• Naujos ir spalvingos laikymo dėžutės (tinka laikymui šaldytuve)  

• Lengva atidaryti dėl didelės auselės  

• Kompaktiškas pasirinkimas – dėžutės susideda viena į kitą  
 

Prieš 

 
 

Po 

 
 

 

1. Moduliuojama dėžutė 500 
ml tik 6,5 Eur vietoj 8,5 Eur. 
Kodas SS200109  
2. Moduliuojama dėžutė 1,1 l 
7,90 Eur vietoj 10,9 Eur. 
Kodas SS200110  
3. Moduliuojama dėžutė  1,7 l 
tik 9,9 Eur vietoj 11,9 Eur. 
Kodas SS200111  
4. Moduliuojama dėžutė 2,3 l 
tik 12,9 Eur vietoj 13,9 Eur. 
Kodas SS200112   

 



 
   

 
 

Moduliuojamų dėžučių 
RINKINYS:  

Moduliuojama dėžutė 500 ml 
(2 vnt.)  
Moduliuojama dėžutė 1,1 l (3 
vnt.)  
Moduliuojama dėžutė 1,7 l (2 
vnt.)  
Moduliuojama dėžutė 2,3 l (1 
vnt.) SS200113  
 Tik 49,4 Eur vietoj 87,4 Eur. 
Kodas SS200113 

 

 

 

 
 

Pjaustymo rinkinys rausvas tik 
19,9 Eur vietoj 37,8 Eur. 
Kodas SS200116 

 
 

Pjaustymo rinkinys turkio 
spalvos tik 19,9 Eur vietoj 
37,8 Eur. Kodas SS200115 

Demo filmukas: https://youtu.be/q0voP9jt7Jc 

https://youtu.be/q0voP9jt7Jc


 

 

 

 

Saliamio dėžutė tik 7,5 
Eur vietoj 14,9 Eur. 
Kodas SS200118 
27,6 cm x9,2 cm x 7,9 
cm 

 



 

 

 

BreadSmart duoninė 
(be pjaustymo lentelės) 
tik 39,9 Eur vietoj 59,9 
Eur. Kodas SS200119 

Demo filmukas: 
https://youtu.be/unZ76oAQOZQ  

 
Demo filmukas: https://youtu.be/MN2Q7ieQZk8 
 
1. Warmie-Tup 2,25 l (su kiauraindžiu) tik 24,90 Eur vietoj 29,9 Eur. 
Kodas SS200101 28,3 x 24,5 x 13,9 cm (aukštis) 

2. Warmie-Tup 3,25 l tik 29,9 Eur vietoj 34,9 Eur. Kodas SS200102 
28,3 x 24,5 x 17,4 cm (aukštis) 

3. Warmie-Tup 1,3 l tik 22,9 Eur vietoj 24,9 Eur. Kodas SS200103 
28,3 x 24,5 x 10,7 cm (aukštis ) 

Didysis Warmie-Tup rinkinys:  
1. Warmie-Tup 2,25 l  su kiauraindžiu 
2. Warmie-Tup 3,25 l  

https://youtu.be/unZ76oAQOZQ
https://youtu.be/MN2Q7ieQZk8


3. Warmie-Tup 1,3 l  
4. Warmie-Tup 2,25 l be kiauraindžio 

Tik 83,5 Eur vietoj 119,6 Eur. Kodas  SS200104  
 
Warmie-Tup 1 rinkinys:  
4. Warmie-Tup 2,25 l be kiauraindžio  
3. Warmie-Tup 1,3 l  

Tik 44 Eur vietoj 54,8 Eur. Kodas SS200124  
 
Warmie-Tup 2 rinkinys:  
1. Warmie-Tup 2,25 l su kiauraindžiu 
2. Warmie-Tup 3,25 l  

Tik 49,5 Eur vietoj 64,8 Eur. Kodas SS200125  
 

 
 

 

UltraPro 3,5 l ir UltraPro 
dangtis 800 ml tik 62,8 Eur 
vietoj 92,8 Eur.  Kodas 
SS200120 

Demo filmukas: 

https://youtu.be/HFVO_41IquI  

 

  

https://youtu.be/HFVO_41IquI


  

 
Sausis vakarėlių šeimininkėms 
Net dvi šeimininkių programos! Rinkitės patinkančią! Miksuoti 
negalima. 
 

 

 



 

 
 


