
Sausis su Tupperware 3 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  
 
 
 

 

 

Naujiena! 
Garlic Mate (česnakams, svogūnas) tik 
13,9 Eur vietoj vietoj 21,9 Eur. Kodas 
SS194705 Turime 696 vnt 
19,7 cm (I) x 18,0 cm (P) x 11,4 cm (A)  

Demo filmukas: 
https://youtu.be/CFjkWiA51JY 
 

• Optimali ventiliacija, kad produktai išliktų švieži  

• Auselė priekyje paprastam atidarymui ir uždarymui  

• Dangtelyje integruota sistema, kuri:  
Užtikrina saugų dangtelio uždarymą;  
Užfiksuoja dangtelį atidarytoje padėtyje, kad galėtumėte lengvai pasiekti 
viduje esančius produktus  

 

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/CFjkWiA51JY


  

 

 



 
 

 

Potato Smart 5,5l tik 38,5 Eur. 
Kodas S30 

28,5cmx19cmx23cm 

Demo filmukas: 

https://youtu.be/8ac7U9WHZws 

 

 
 

 

Onion Smart 3 l tik 24,9 Eur. Kodas 
S29 

27,2cmx18,3cmx18,7cm 

 
 

 

Chop Collector tik 22,5 Eur. Kodas 
S28 

24,8cmx25,7cmx14,8cm 

 

https://youtu.be/8ac7U9WHZws


 

 
 

 

 

Easy Greitkratis 1 vnt tik 10,9 Eur vietoj 
17,9 Eur. Kodas SS194704 Turime 334 vnt 

Puikiai tiks kokteiliams, padažams, 
blynams, omletams ir t.t susiplakti ar 
naudoti kaip matuoklį. 



 

 

 
 



 

Allegra dubenėliai 2 vnt tik 12,9 
Eur vietoj 17,9 Eur. Kodas 
SS194702 Turime 42 rinkinius 
 

 

Allegra dubuo 3,5 l  tik 19,9 Eur 
vietoj 34,9 Eur. Kodas 
SS194707 Turime 23 vnt 
 

 



 

 

 

Pirkinių krepšys Briedis tik 3,9 
Eur. Kodas SS194701 Turime 
163 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 
 
 

 

 
Salotos „Sniežnaja Jurmala“  
 
300 g žiedinių kopūstų 
300 g krabų lazdelių 
300 g fermentinio sūrio 
3 kiaušiniai 
Krapų 
Grietinė+majonezas maždaug po 3-4 šaukštus 
 

 
• Žiedinius kopūstus susmulkiname Quick Chefe arba Ekstra Chefe.  

• Krabų lazdeles susmulkiname Quick Chefe arba Ekstra Chefe.  

• Kiaušinius susmulkiname Quick Chefe arba Ekstra Chefe.  

• Sūrį sumalame su sūrio malūnėliu. 

• Krapus susmulkiname su žirklėmis arba mini Quick Chefe 
Viską sumaišome ir formuojame žėlė žiede. Skanaus! 

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


 

Desertas su Chia sėklomis 
 
1,1 l augalinio pieno gėrimo 
400 ml kokosų pieno 
4 šaukštai klevų sirupo (arba paprsto cukraus 
sirupo) 
10 šaukštų Chia sėklų 
30 g želatinos išbrinkintos dalyje (apie 200 ml) 
augalinio pieno 
2 šaukštai kokoso drožlių 
2 šaukštai liofilizuotų braškių miltelių 
2 šaukštai liofilizuotų juodųjų serbentų miltelių 
 

200 ml augalinio pieno sumaišykite su želatina. Likusi pieną sumaišykite su kokosų pienu, 
sirupu ir Chia sėklomis, palikite min 2 val, kad išbringtų. Ištirpinkite želatiną, sumaišykite su 
augalinio pieno ir Chia sėklų mase. Padalinkite į tris dalis. Į vieną dalį dėkite kokoso 
drožlių, supilkite į aliejumi pateptą Tupperware žiedo formą. Įdėkite trumpam į šaldiklį, kad 
apstingtų. Į antra dalį dėkite braškių miltelius, supilkite į žiedo formą, dėkite trumpam į 
šaldikį. Trečią dalį sumaišykite su juodųjų serbentų milteliais. Supilkite į žiedo formą. 
Stingdinkite bent 4 val šaldytuve.  
 

 
 

Rimos  užkandis 
Žalia dalis: 2 avokadai, 1/2 ilgo agurko, 
1indelis varškės sūrelio su žalumynais, 200ml 
majonezo,svogūnų laiškų, krapų, 2 arbatiniai 
šaukšteliai želatinos 
Rausva dalis : 200ml."Auga" trintos pomidorų 
sriubos, 200g. virtų krevečių, 1 indelis varškės 
sūrelio su žalumynais, 1 puodelis smulkintu 
salierų stiebų, 200ml. majonezo, krapų, 2 
arbatiniai šaukšteliai želatinos 
 

Žalia dalis: Sutarkuoti agurką burokine tarka ir nuspausti sultis.Pakaitintose sultyse ištirpinti 
želatiną.Susmulkinti avokadą, žalumynus.Viską sumaišyti ir supilti tirpintą želatiną. 
Rausva dalis : Pakaitinti sriubą ir joje ištirpinti želatiną.Susmulkinti krevetes, salierus 
krapus.Sumaišyti sūrelį su majonezu, sudėti krevetes, salierus, krapus ir viską sumaišyti su 
pomidorų sriuba.Pirma pilu rausvą dalį ir pakaukiu kol pradeda stingti.Į dekoravimo maišelį 
įdedu dalį žalios masės ir antgalį įkišus i žiedo bangelę įspaudžiu, kad bangelė užsipildytų . 
Ant viršaus supilu likusią dalį žaią masę 
 

 

Viktorijos tinginys 
 
Produktai:  
200 g sviesto,  
200 g saulėgrąžų,  
1 indelis saldaus kondensuoto pieno,  
2 pakeliai (po 150 g.) krekerių (naudojau su 
aguonomis).  
 

Gamyba: Krekerius šiek tiek patrinam bulvių grūstuve ar pasmulkinam ekstrashef (nereik 
susmulkinti iki trupinių), ant jų supilam saulėgrąžas. Sviestą išlydome, pilame kondensuotą 
pieną, šiek tiek pakaitiname ir supilame gautą masę ant krekerių. Viską išmaišome, 



dedame į želė žiedą ir į šaldytuvą sustingti. Skanaus!!!! P.S. iš parašytos normos gaunasi 
nepilnas žiedas, aš darau iš dvigubos normos, gaunasi pusantro žiedo ☺_ 

 

 
 
 

 

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. 
 

 

 



 

 
 


