
  

Sausis su 
Tupperware 4 
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  
 
  

Užsakyk 4 sav 3,5 l Ultra pro ir dalyvauk 3,5 l Ultra Pro 
loterijoje. Už kiekvieną 3,5 l Ultra Pro po 1 loterijos 
bilietą. Užsakant 2 l, 3,3 l ir 5,7 l Ultra Pro iš katalogo 
gausite po 2 loterijos bilietus. Sėkmingos loterijos. 

Verta įsigyti! Tai puikus indas, kurį naudoju kiekvieną 
savaitę! Kepant nereikia nei papildomų riebalų ar 
vandens, kepamas maistas apskrunda uždengtas ir 
išlieka sultingas. Orkaitė lieka švari. Kepkite mėsą, 
žuvį, daržoves, kugelį it t.t ir mėgaukitės ☺ 

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


 
 

 

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  

 

TUPPERWARE     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.       
Matmenys: Ilgis: 30 cm, Plotis: 22,6 cm, Aukštis: 11,7 cm 
Dangtis: Ilgis: 30 cm, Plotis: 22,6 cm, Aukštis: 3,8 cm 

 

  

https://youtu.be/HFVO_41IquI


  

 
 
 
 

 

Tik 4-5 savaites 
Valentino dienos rinkinys 
EcoPure2 buteliukas 750 ml 
Mini austriukas (2 vnt.) 
Tik 10,5 Eur vietoj 19,5 Eur. 
Kodas SS200401 
Gertuvės matmenys: Skersmuo: 8,4 cm, 
Aukštis: 24,3 cm 

 
Austriukų matmenys 
9.7 cm x 8.5 cm x 5.2 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  
 



 
 

 

BTB maišymo dubuo su 
dviem dangčiais tik 16,9 Eur 
vietoj 23,9 Eur. Kodas 
SS184904 
Turime tik 152 vnt 
 
BTB kiauraindis 11,9 Eur 
vietoj 14,9 Eur. Kodas 
SS184903 
Turime tik 57 vnt 

 

 
 
Bake-to-basics dubuo tešlai 3,5l ir kiauraindis                                                                        
 
                              



BtB visi gaminiai puikiai dera tarpusavyje. BtB dubuo turi du dangčius : sandarų ir nesandarų su kiauryme 
per vidurį plius kiauraindį, tai labai išplečia dubens panaudojimo galimybes. Kam gi jį naudoti? 
 
BtB dubuo su sandariu dangčiu: 
 Šis dubuo turi ratuką ant dugno, kuris leidžia dubeniui tvirtai stovėti ir puikiai fiksuotis ant BtB svarstyklių. 
Išlenkta rankenėlė viršuje leidžia dubenį tvirtai ir lengvai laikyti bei pernešti iš vienos vietos į kitą. 
Plati noselė viršuje integruota į dubenį tam, kad tešlą ar skysčius būtų lengva perpilti į kitus indus. 
Uždarant dubenį dangčiu, spustelti vieną kraštą ir nuosekliai ratu užspausti visą dangtelį, kaip ir uždarant 
kitus Tupperware apvalius dangtelius.  
Dubuo naudojamas: 

1. Užminkyti Tupperwarinę mielinę tešlą, nes tam būtinas dubuo su sandariu dangčiu. Kadangi 
dubens talpa 3,5 litro galima užminkyti tiek iš 0,5kg, tiek iš 1kg miltų. 

2. Marinuoti mėsą (šašlykus, kepsniukus, didelį gabalą mėsos, vištą gabalais ar visą...), žuvį ir t.t. Į 
dubenį  reikia sudėti mėsytę, suberti prieskonius ir kitus marinato komponentus, uždengt dangtį,  
supurtyti ir į šaldytuvą. Taip paruošta mėsa  geriau ir greičiau išsimarinuoja, o ir  rankų nereikia 
tepliotis ☺ 

3. Apvoliot mėsos ar žuvies gabaliukus krakmole, džiūvėsėliuose ir t.t. Dedame mėsą, ant viršaus 
pilame krakmolą ar kt ir uždengę dangtį supurtome. 

4. Daržoves prieš kepant orkaitėje ar griliuje reikia apibarstyti prieskoniais ir aliejumi, tai labai lengva 
padaryt -  visą tai sudėjus į dubenį, jį uždengiame ir supurtome. 

5. Šaldytuve laikyti mišraines, sriubas, šaltibarčius ir t.t Uždengiame dangčiu ir į šaldytuvą. Taip  
išlaikysime maistą ilgiau šviežią. 

6. Labai patogu transportuoti. Uždengiame sandarų dangtį ir saugiai gabename maistą, mašinoje, 
krepšyje... 

BtB dubuo su dangčiu su kiauryme: 
1. Patogu plakti  elektriniu mikseriu, dangtis sulaiko purslus, pakinys nesitaško. 
2. Į dubenį įpylus  verdančio vandens, o į kiaurymę įstačius 1 l BtB dubenėlį, galima išsilydyti 

šokoladą, ištirpinti sviestą, ištirpinti želatiną. 
3. Į kiaurymę įstačius 650ml dubenėlį ir į jį pripylus verdančio vandens, galima iškildinti mielinę tešlą. 
4. Dangčio kiaurymė puikiai tinka įstatyti sulčiaspaudei, taigi galite sulčių išsispausti tiesiai į 

gaminamą produktą, arba sulčiaspaudę perdarę į tarkutę įtarkuoti citrinos žievelių ar džiūvėsėlių... 
5. Ant dangčio kiaurymės uždėjus BtB pjaustyklę ar pjaustymo ašmenis, galite tiesiai į dubenį 

tarkuoti daržoves, sūrį, šokoladą... 
6. Dangčio kiaurymę galima uždengti 650ml arba 1l dubenėlių dangteliais ir pasidaryti nesandarų 

dangtį. 
Kiauraindis: 
Šonuose- ergonomiškos rankenėlės, tad jį patogu iškelti ir perkelti. Turi ratuką ant dugno, kuris leidžia 
kiauraindžiui tvirtai stovėti ir nubėgti skysčiui. 

1. Sudėję vaisius, daržoves ar mėsą, lengvai nuplausite juos, o įstatę kiauraindį į dubenį lengvai ir 
nuvarvinsite. Kiauraindžio skylutės gerai apskaičiuotos: skysčiai labai greitai išbėga, bet net ir 
mažiausios maisto dalelės lieka. 

2. 3,5 l dubens dangtelis tinka uždengti kaiuraindį, kai norime jame nupurtyti salotas ar nuplautas 
daržoves, švariai nuplauti šviežias bulves. 

Dubuo+kiauraindis: 
Įdėjus kiauraindį į dubenį,  galima panaudoti kaip „Servofix“  Ant kiauraindžio uždėję sandarų dangtį (bet 
neužspaudę) arba dangtį su kiauryme( kiaurymę uždengus mažojo dubenėlio dangteliu), galėsite: 

1. Išvirti daržoves užpylus verdančiu vandeniu. 
2. Virti kiaušinius 
3. Troškinti žuvį 
4. Virti košes tokias, kaip grikių ar įvairių dribsnių 
5. Pabaigti virti ryžius t.t  
6. Virti kompotus,( sudėti vaisius ar uogas(gali būti ir džiovinti), užpilti vedančiu vandeniu, uždengti 

dangtį ir palaikyti pora valandų) 
7. Nukošti išvirtus makaronus, varškėtukus, virtinukus, cepelinus, vanduo nubėgs į tarpą, o 

uždengus dangtį, maistas ilgiau išliks šiltas 
8. Atšildyti mėsą, žuvį, norint pagreitinti šį procesą galima į išorinį dubenį įpilti karšto vandens. 

 
Įdėjus kiauraindį į dubenį,  galima panaudoti, kaip indą uogų ir daržovių  laikymui ir serviravimui : 

1. Kiauraindyje nuplauname uogas ar vaisus ir įstatome į dubenį, vandens ir sulčių perteklius nubėgs 
į dubenį ir uogos išliks ilgiau šviežios. Uždengus dangtį ir padėjus į šaldytuvą turime ,,Milžiną“ ar 
,,Fridsmart“ ( vanduo garuoja inde, susidaro drėgmės terpė ir uogos, pvz. braškes ilgiau išlieka 
šviežios. Tas pats galioja ir daržovėms). 

2. Labai patogu laikyti supjaustytą arbūzą. 
3. Tarp dubens ir kiauraindžio pripylus ledo, serviruojamą produktą ilgiau išlaikysite šviežią. 



 

 

Eco Pure 700 ml 
gertuvė su sulčiaspaude 
15,9 Eur vietoj  22,9 
Eur. Kodas N45  
Turime 166 vnt 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/l4I8vTDdIK
0 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/l4I8vTDdIK
0 
 

 

 
 

https://youtu.be/l4I8vTDdIK0
https://youtu.be/l4I8vTDdIK0
https://youtu.be/l4I8vTDdIK0
https://youtu.be/l4I8vTDdIK0


 

Skrynelių rinkinys Smurfai tik 
14,5 Eur. vietoj 18,9 Eur. Kodas 
SS184213  
Turime tik 243 vnt.  
 
Didysis austriukas : 22,5 x 12,3 x 
6,8 cm. Mažasis austriukas : 9,7 x 
8,5 x 5,2 cm. Vidutinis austriukas : 
12,9 x 10,9 x 5,2 cm 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Naujiena! 
Garlic Mate (česnakams, 
svogūnas) tik 13,9 Eur vietoj 
vietoj 21,9 Eur. Kodas 
SS194705 Turime 440 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/CFjkWiA51JY


  

 

 



 
 

 

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

28,5cmx19cmx23cm 

Demo filmukas: 

https://youtu.be/8ac7U9WH
Zws 

 

 
 

 

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
https://youtu.be/8ac7U9WHZws


 

 
 

 

 

Easy Greitkratis 1 vnt tik 10,9 Eur vietoj 
17,9 Eur. Kodas LO46896 Turime 183 vnt 

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



 

 

 
 
 



 
 

 
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/tuEuZvk9
0BI 
 
 

 
 

Tuno salotos žiedo 
formoje 
 
3 skardinės tuno (aš ėmiau dvi 
aliejuje, dvi savose sultyse) 
12 vnt apie 800 g agurkų 
Kalendros 
Du laimai 
Apie 60 ml Sriracha chili padažo 
Majonezo 
Druskos, pipirų 
30 g želatinos išbrinkintos 150 ml 
vandens. 
Cukinija 
 

 

Kalendrą sukapojame Ekstra Chefu. 
Agurkus sukapojame Ekstra Chefu 
arba supjaustome smulkiais kubeliais. 
Kalendrą sumaišome su tunu, 
smulkintais agurkais ir tunu. 
Išspaudžiame laimo sultis, sumaišome 
su majonezu ir Sriracha padažu, 
sumaišome su tunu ir daržovėmis. 
Supilame išbrinkintą ir išlydytą 
želatiną. 
Cukiniją supjaustome Speedy Mando, 
išdėliojame žiedo formoje, supilame 
tuno masę, stingdiname šaldytuve per 
naktį. 

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


 

 

Žiedas su burokėliais 
1 sluoksnis: Sultinys + želatina + 
šaldytos daržoves 
2 sluoksnis virti burokėliai 
susmulkinti Ekstra Chef ir sumaišyti 
su sultiniu ir želatina 
3 sluoksnis virtos bulves 
susmulkintos Ekstra Chef, 
majonezas plius sultinys ir želatina 

  

 
 

  



  

  
 

 
 

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


 

 



 
 

 

 

 
CheeSmart sūrinė 29,9 
Eur. Kodas R39 
I:30,4 cm, P:20,4 cm, A:9,8 cm 
Sūrinė puikiai dera su lentute iš 
sausio pasiūlymų 

CheeSmart Sūrinė 

Didelė CheeSmart sūrinė, kurioje galite laikyti kelių rūšių sūrį šaldytuve.  

Dangtelyje esantis CondensControl filtras kontroliuoja ir pašalina drėgmės perteklių, sukeliantį pelėsį. 

Kad sūris nedžiūtų, indą reikia reguliariai atidaryti ir uždaryti. Sandaraus dangtelio dėka sūrio kvapas 

nepasklinda šaldytuve.  

Dangtelis permatomas, todėl lengvai matysite, kas viduje. Padėklas matinis, todėl įbrėžimai 

nepastebimi. 

 

Matmenys: Ilgis: 30,4 cm, Plotis: 20,4 cm, Aukštis: 9,8 cm 

 
  



 

 

 

Kombi Smart 
rinkinys tik 29,9 
Eur. Kodas R 42 
Kombi Smart puikiai dera su 
lentute iš sausio pasiūlymų 

  



 

 

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/unZ76oA
QOZQ  

 

https://youtu.be/unZ76oAQOZQ
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  
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  
 

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

https://youtu.be/MN2Q7ieQZk8


 

 

 



 
 


