
Sausis su Tupperware 2 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  
 

  

 
Demo filmukas rusų kalba: 
https://youtu.be/FJP9b4jYX0k 

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

Būk aktyvus 2 sav >180 
Eur ir padovanosime 
Tupperware indą skirtą 
gaminti garuose.  
Wok keptuvę, kurią matote 
nuotraukoje, galite padovanoti 
sau, kai pasieksite 1-5 sav 
1300 Eur pardavimus. 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/5Bl3XPr5CrE 
https://youtu.be/qI-N-uZy1P8 

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
https://youtu.be/FJP9b4jYX0k
https://youtu.be/5Bl3XPr5CrE
https://youtu.be/qI-N-uZy1P8


 

 
 

 

 

 



 
 

Info Tupperware 
demonstruotojams. Jei Tu dar 
neesi Tupperware 
demonstruotojas, dabar 
geriausias metas juo tapti ☺. 
 
1-2 savaitės 

 
Kai per 2 mėnesio savaites 
(1–2 savaitės) perduosite prekių 
už 450 Eur, Jūs gausite: 
Kelioninis įrankių rinkinys 
su dėklu (2 vnt.) 
  
 

  

 
 

 
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  
 



 

  
 



 

 
 
 

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 
 
 

 

Lydytas sūris iš varškės 
 
1,5 kg riebios birios (9%) vaškės 
1 l pieno 
1 arbatinis šaukštelis druskos 
½ arbatinio šaukštelio sodos 
200 g kumpio 
Vytintų pomidorų aliejuje 
Prieskonių (as dėjau saldžios 
paprikos čipsų) 

 
Varškę sudėkite i puodą ir kaitinkite (užvirti nereikia), kol varškė pasidarys 
tąsi. Supilti į kiauraindį, nuspausti skystį. Varškę dėti vėl i puodą, įdėti druską 
ir sodą ir kaitinti kol pradės lydytis. Sudėti kūbeliais supjaustytą papriką ir 
kumpį, prieskonius. Formuoti žiedo forma. 

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


 

  



  

 

 

Dvisluoksnis tinginys su 
liofilizuotų uuogų milteliais 
 
200 g avižinių sausainių 
Apie 450 g sausainių tipo gaidelis 
200 g sviesto 
1 indelis sutirštinto piemo su 
cukrumi 
2 šaukštai juodųjų serbentų 
miltelių 
2 šaukštai šaltalankių miltelių 
Žiupsnelis druskos 

 
Ekstra Chefu susmulkinkite avižinius sausainius ir 80 g tipo gaidelis, sudekite 
į dubenį, įberkite žiupsnelį druskos. 
Ekstra Chefu susmulkinkite 340 g sausainių tipo Gaidelis, sudėkite į kitą 
dubenį, įberkite žiupsnelį druskos. 
Išlydykite 200 g sviesto sumaišykite su sutirštintu pienus. Padalinkite į dvi 
dalis. Pirmą dalį sumaišykite su šaltalankių milteliais, kitą su serbentų.  
Žiedo formą ištepkite aliejumi, sudekite pirmą tinginio dalį, supauskite, tada 
antrą, supauskite. 
Palaikykite per naktį šaldytuve. 

 

  
 



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 
 

 
 
 

 
 

Fantazija 
1 cukinija supjaustyta FusionMaster spiralizatoriumi 
Šaldytų mėlynių 
Pieno + šiek tiek cukraus 
Skysčio nuo kompoto arba želė pakelių 
Želatinos 
 

  



  

 
 

Braškių ir ledų putėsis  

Sudėtis: 

400 gr braškių ( geriausia šviežios) 

2 pakeliai vyšnių arba braškių skonio ( 

rekomenduoju dr. Oetker) žele užpilti iki 400 

ml karšto vandens; 

1 l ledų ( idealu pakuotė Plombyro ledų) 

Darbo eiga: du pakelius žele užpilame karštu vandeniu, labai gerai išmaišome ir leidžiame 
atvėsti, bet nesustingdiname. Ledus supilame į dubenį, leidžiame jiems aptirpti ir permaišome, 
kad neliktų ledo gumuliukų. Smulkintuvu arba peiliu susmulkiname braškes mažais gabaliukais. 
Žiedo formą labai negausiai patepame aliejumi. Dubenyje sumaišome atšilusius ledus su 
smulkintomis braškėmis. Tuomet supilame atvėsusią žele ir labai gerai maišome, kol jau 
dubenyje pradeda stengti. Tuomet spačiai dirbame, nes mūsų skanėstas labai greitai stingsta, 
tad svarbu, kuo greičiau gautą masę supilti į formą. Palaikyti šaldytuve užteks ir 15 min. Labai 
labai skanu ! 

 

 

 
 
 

 

Tik 2-3 savaites (tik nuo 
sausio 6 d. iki sausio 19 
d.) 
Šeimos iškylos rinkinys:  
Dubenėliai Trio 600 ml (3 
vnt.) 
Ecopure2 butelių rinkinys 
750 ml (3 vnt.)  

Tik 33 Eur vietoj 
49,4 Eur. 
Kodas SS200201  
 

 

Tai yra puikūs, visiškai sandarūs dubenėliai, labai tinka nedidelėms salotų porcijoms, 
kotletukams, bulvių košei laikyti ir vežtis. Juose puikiai išsilaiko varškė, grietinė, padažai, 
kūdikių ir vaikų maistelis. Yra visiškai sandarūs, todėl tinka net sriubai vežtis. Labai patogu, 
kad dubenėlių šonuose yra permatomi langeliai, tad neatidarius dubenėlio matosi, kas 



jame yra, o likusi paviršiaus dalis -  matine, kad nesimatytų susibraižymų. Taip pat tinka ir į 
šaldiklį - susišaldykite nedideles mėsos/žuvies sultinio porcijas ir bet kada galėsite išsivirti 
sriuba su tikru, naminiu sultiniu. 
 

 
 
 

 

 

Šepetys buteliams tik 
14,9 Eur. Kodas N49 
9x29 cm 



 
 

 

 
 

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



 
 
 

 

 

Pats universaliausias daiktas 
jūsų namuose  
Tupperware Signature Line dėžutė ras savo vietą tiek 
virtuvėje, tiek vonioje, darbų kambaryje, namų biure ar 
skalbykloje. Į ją galėsite sudėti ir maisto produktus, ir 
įvairias priemones bei vonios reikmenis.  
 

Signature Line 4 l  tik 17,9 Eur vietoj 22,9 
Eur. Kodas SS200114  
 

18 x 20,5 cm aukštis  
 

 
 

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  
3. Warmie-Tup 1,3 l  

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


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. 
 

 

 



 

 
 


