
 

Vasaris su Tupperware 8 sav.: 
 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/QzEnGV6qSxo  
Sausio mėnesio pasiūlymų brošiūra: 
http://tvarkoslinija.lt/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01art
icleid=790&cntnt01origid=63&cntnt01returnid=62  
Tupperware ruduo žiema katalogas: 
https://www.tupperware.lt/gaminiai/magasin/pavasaris-vasara-2019  
Daugiau naujienų rasite (paspauskite sekti): 
https://www.facebook.com/egle.bloziene  
 

 

Tupperware demonstruotojams 
ir vadovėms. Jei Tu dar ne 
demonstruotojas DABAR 
geriausias metas juo tapti: 
Būk aktyvus 8 sav >200 Eur. ir 
padovanosime 500 ml naujo 
modelio gertuvę ir 600 Crystal 
Wave dubenėlį skirtą maistui 
pašildyti mikrobangėje. 

 
 

 
 
 

 
3 l Universalios puodynės 2 vnt 
tik 28,9 Eur vietoj 55 Eur. Kodas 
200701 
 
4,5 l Universalios puodynės 2 
vnt tik 33,9 Eur vietoj 70 Eur. 
Kodas 200702 
 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/H9nbWyrv-QQ 
 

https://youtu.be/QzEnGV6qSxo
http://tvarkoslinija.lt/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=790&cntnt01origid=63&cntnt01returnid=62
http://tvarkoslinija.lt/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=790&cntnt01origid=63&cntnt01returnid=62
https://www.tupperware.lt/gaminiai/magasin/pavasaris-vasara-2019
https://www.facebook.com/egle.bloziene
https://youtu.be/H9nbWyrv-QQ


 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/H9nbWyrv-QQ 
 

Universali puodynė 3 l tik 
24 Eur vietoj 27,5 Eur. 
Kodas  SS200610 
Universali puodynė 4,5 l tik 
27 Eur vietoj 35 Eur. Kodas 
SS200610 
Universalių puodynių 
rinkinys: Universalios 
puodynės 3 l (1 vnt) ir 4,5 l 
(2 vnt.) tik 56 Eur vietoj 
97,5 Eur.  SS200612 
 

 

 

https://youtu.be/H9nbWyrv-QQ


 



 

 
Du 600 ml Elegancija 
dubenėliai plius krepšys tik 
18,9 Eur vietoj 28,8 Eur. 
Kodas SS200505 Turime 102 
rinkinius 
 
 

 

  

 

 

Tik vasario naujokai 
gali pardavinėti 
šiuos gaminius: 
(užsakyti gali kiek 
nori) 
 



 

 
Allegra prieskonių malūnėlis tik 19,5 
Eur vietoj 24,9 Eur. Kodas 
SS200623 
 

Prieskonių malūnėlis  
Tai pats puikiausias prieskonių malūnėlis (bent man taip atrodo ☺), jis turi didelę keramikinę 
malamąją dalį, kuri greitai ir kokybiškai sumala prieskonius, jums paprasčiausiai sukant 
viršutinę skaidrią dalį. Malūnėlyje yra suktukas, kurio pagalba galite reguliuoti prieskonių 
malimo stambumą pvz. stambiau kepsniams, smulkiau salotoms. Jei malamoji dalis plastikinė 
ar metalinė, taip gerai ir kokybiškai prieskonių nesumalsit ☺. Puiku tai, kad prieskonių 
malūnėliui, kaip ir kitiems Tupperware gaminiams, taikoma 30 metų garantija, vadinasi 
įsigyjant gaminį visam gyvenimui  ☺. 
Dažnai mes jį vadiname ne prieskonių, bet pipirų malūnėliu, kadangi dažniausiai malame 
pipirus, o kitus prieskonius perkame sumaltus ir sumaišytus (daugelis ir pipirus perka 
sumaltus ☺). Pradėję šviežiai malti pipirus iškart pajusite skirtumą ir skonis, ir aromatas bus ir 
stipresnis, ir skanesnis ☺. Malūnėlis greitai atsipirks, nes pipirų reikės daug mažiau ☺.  
Aš naudoju penkių rūšių pipirus (prieskonių parduotuvėje, kur sveriami prieskoniai, galite 
įsigyti kiekvienos rūšies atskirai), į vieną malūnėlį supylus pipirų mišinį, į kitą baltus pipirus 
(labai skanu ruošiant žuvį), į trečią pipirų mišinį maišytą su stambia jūros druska (labai skanu 
ant kepsnių, salotų ir t.t). Viena mūsų vadovė Dalytė davė puikią mintį BtB pjaustyklės 
papildomais ašmenimis šiaudeliais nutarkuoti citrinos žievelę, ją sudžiovinti sumaišyti su 
pipirais ir gausite citrinpipirius ☺ 
Ketvirtame česnakų granulės (rasite prieskonių skyriuje) su stambia jūros druska, kas mėgsta 
česnaką tikrai pravers, skonis ir aromatas super ☺. Kai išsikepsite duonos ir tingėsite trinti 
česnaku, užmalsite šio mišinio. Pravers ruošiant ir kitus patiekalus. 
Penktame supyliau kmynus (čia mano draugės Linos idėja), jie labai skanu ruošiant vištą, bet 
jos šeima nemėgsta, kai jie būna grūdeliais. 
Šeštame supilti stambūs prieskoniai (mišinyje yra petražolės, pastarnokai, morkos, svogūnai, 
pipirai ir t.t) dar įmaišiau truputėlį stambios jūros druskos. Kai sumali skonis ir vaizdas 
panašus Vegetos, bet maniškis mišinukas be jokių skonio stipriklių ir natrio gliukomato, kurio 
yra beveik visuose prieskonių mišiniuose ir sultinių kubeliuose. (Natrio gliukomatas sukelia 
nepasisotinimo jausmą ir yra kenksmingas mūsų organizmui, o ypač vaikų. Besilaukiančioms 
moterims draudžiama vartoti natrio gliukomatą) 
Septintame mamytės užaugintas bazilikas. Jis ir taip fantastiškai kvepia, bet, kai sumali tai 
aromatas dar ryškesnis. 
Į aštuntą supyliau stambią jūros druską, gražu ir patogu serviruojant ☺. 
Vadovytė Lilia kiekvieną rytą sau kavą malasi šiuo malūnėliu, sakė skonis fantastiškas ☺, 
reiks ir man pabandyti. 
Dar puiku malti cukrų ir pasigaminti cukraus pudros, patogu užmalti tiesiai ant kepinio ☺ 
 
Įsigykite įvairių rūšių pipirų (baltų, juodų, žalių, kvapniųjų, raudonų, čili), visokių džiovintų žolių, 
o dar geriau pačios susidžiovinkit (bazilikų, mairūnų, raudonėlių, petražolių, krapų, peletrūnų, 
gelsvės, lauro lapų ir t.t), įvairiausių sėklų (kalendrų, sezamo ir t.t), džiovintų daržovių ir 
kurkite savo mišinius, eksperimentuokite ☺. Arba paprasčiausiai specializuotoje prieskonių 
parduotuvėje įsigykite jau sumaišytą, bet nepermaltą mišinį (tik būtinai be druskos ir skonio 
stipriklių, stambios jūros druskos įsidėsite patys, o stipriklių visai nereikia ☺) ir susimalkite 
patys, šviežiai tuo metu, kai gaminate ir pamatysite, kaip skanu ☺ 
 



 

 

 

 

 
Duo dubenys 500 ml ir 800 ml  
(Tokijo mėlyna, natūrali) tik 
9,9 Eur vietoj 19,9 Eur. Kodas 
SS200622 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/HDQY3VZFN
-g 
 

https://youtu.be/HDQY3VZFN-g
https://youtu.be/HDQY3VZFN-g


 

 
 

 
 

 
FreezerSmart II aukštasis 2,5 
l tik 9,9 Eur vieto 24,5 Eur. 
Kodas SS200624 
 

Vasaris 6-9 sav. pasiūlymai: 
 



 

 

Užsakę > 50 Eur gali įsigyti 
silkoninį teptuką tik už 5,9 Eur 
vietoj 13,5 Eur. Kodas 
PP200601 
  
Demo filmukas: 
https://youtu.be/fUsQredCU7
U  

  
 

  

  

https://youtu.be/fUsQredCU7U
https://youtu.be/fUsQredCU7U


 

  
 

 

Dubenėlis tešlai 600 ml 
(1 vnt.) 6,90 Eur vietoj 
7,9 Eur. Kodas  
SS200608  
Dubenėlis tešlai 600 ml 
(3 vnt.) 13,80 Eur vietoj 
23,7 Eur. Kodas  
SS200609  
 



 

Dubuo tešlai 1,4 l tik 7,90 
Eur vietoj 9,5 Eur. Kodas 
SS200604 
Dubuo tešlai 2,75 l 12,90 
Eur vietoj 19 Eur. Kodas 
SS200605  
Dubuo tešlai 4,5 l tik 15,90 
Eur vietoj 21,50 Eur. Kodas 
SS200606  
Dubenų rinkinys: Dubuo 
tešlai 1,4 l, 2,75 l, 4,5 l tik 29 
Eur vietoj 50 Eur. Kodas 
SS200607  
 

 

 
 

 
 
Mentelių rinkinys: 
Silikoninė mentelė (1 
vnt.) ir siauroji silikoninė 
mentelė (1 vnt.)  tik 19 
Eur vietoj 27,5 Eur. 
Kodas SS200614  
 



  

  

  



  

  
 

 

Silikoninė forma keksiukams 
(1 vnt.) tik 24 Eur vietoj 27,5 
Eur. Kodas SS200618  
Silikoninė forma keksiukams 
(2 vnt.) 39 Eur vietoj 55 Eur. 
Kodas SS200619  
 

Silikoninė forma keksiukams 
Silikoninėje formoje keksiukams pasigaminsite ne tik keksiukų ar pyragėlių, bet 
ir mažų omletų, ledų ir pan. Formą galima naudoti orkaitėje, šaldiklyje, šaldytuve 
ir mikrobangų krosnelėje. Ji atspari temperatūrai nuo -25 °C iki +220 °C. Forma 
pagaminta iš lengvos lanksčios medžiagos, todėl su ja lengva dirbti. Forma 
greitai atvėsta ir neleidžia prie paviršiaus prilipti kepiniams. Kepdami niekada 
nenaudokite riebalų. 
Matmenys: Ilgis: 29,9 cm, Plotis: 19,3 cm, Aukštis: 4,5 cm 



 
 

Šokoladiniai keksiukai 
12 vnt. 
Demo filmas: 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=YMWDfkPB9T8 
250 g virtų arba keptų 
burokėlių 
200 g tamsaus šokolado 
200 g sviesto 
135 g miltų 
1 šaukštelio kepimo miltelių 
3 šaukštų kakavos miltelių 
5 kiaušinių 
150 g cukraus 
žiupsnelio aitriųjų paprikos 
miltelių (nebutinai) 

 
Burokėlius susmulkiname Ekstra Chefe 
Kiaušinių trynius atskiriame nuo baltymų. Trynius dedame ant burokėlių. Taip 
pat į indą, kuriame yra burokėliai, dedame išlydytą šokoladą ir sviestą. Viską dar 
pasmulkiname, paplakame. 
Baltymus suplakame Speedy Chefe. 
Į dubenį persijojame miltus, kakavą, kepimo miltelius, supilame cukrų ir čili 
pipirus, dedame burokėlių masę ir kiaušinių baltymus. Atsargiai išmaišome. 
Tešlą paskirstome į 12 keksiukų 
Dedame į išanksto iki 160 C įkaitintą orkaitę ir kepame 30 min 
Iškeptus atvėsiname ir papuošiame. Galima paprasčiausiai apibarstyti cukraus 
pudra ar papuošti šokolado kremu, kurį pagaminsite iš 100 g išlydito šokolado 
sumaišę su 100 ml grietinės. 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YMWDfkPB9T8
https://www.youtube.com/watch?v=YMWDfkPB9T8


 
 
 

Keksiukai Šrekai 
Demo filmas: 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=4sm_nbERbgs&t=166
s 
12 keksiukų reikės: 
200 g špinatų 
3 kiaušiniai 
Žiupsnelis druskos 
150 g cukraus 
150 g beskonio aliejaus (aš 
naudojaus vynuogių kauliuku 
aliejų) 
Vanilės (nebūtinai) 
220 g miltų 
½ citrinos sulčių 
1,5 šauktelio kepimo miltelių 
 
Papuošimui  
50 g balto šokolado  
15 ml aliejaus 

 
Špinatus sukapokite Ekstra Chefe 
Ant špinatų dėkite kiaušinio trynius, cukrų, aliejų, vanilę, citrinos sultis. Dar 
paplakite naudojant peiliukus. 
Baltymus su žiupsneliu druskos suplakite Speedy Chefe 
Gautą špinatų masę supilkite į dubenį, ant viršaus dėkite išplaktus baltymus ir 
persijokite miltus su kepimo milteliais. Atsargiai išmaišykite plakimo šluotelę 
Sudėkite į silikonines keksiukų formas. Kepkite 30 min.  
Atvėsinkite 
Šokoladą išlydikite su aliejumi, supilkite į demoravimo pieštuką ir papuoškite 
keksiukus. 

 

Krepšeliai su uogomis 
Krepšeliams: 
100 g greitai paruošiamų avižinių 
dribsnių 
50 g avižinių sėlėnų 
50 g kepintų sūdytų žemės riešutų 
20 ml aliejaus 
60 ml vandens 
Cukraus ar cukraus pakaitalo pagal 
skonį 
Įdarui: 
300 g uogų 
500 g liesos varškės  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4sm_nbERbgs&t=166s
https://www.youtube.com/watch?v=4sm_nbERbgs&t=166s
https://www.youtube.com/watch?v=4sm_nbERbgs&t=166s


cukraus pakaitalo ar cukraus pagal 
skonį 

 
Ekstra Chefe susmulkinti arachisus, sudėti dribsnius ir sėlenas dar pasmulkinti, 
sudėti cukraus pakaitalą, supilkite aliejų, vandenį ir kapokite kol gausis tešla. 
Uždenkite dangtelį ir palaikykite 10 min. 
Iškočiokite tešlą, silikoninėje keksiukų formoje suformuokite krepšelius, kepkite 

juos 10 min 180C 10 min 
Ekstra Chefe susmulkinkite 150 g uogų, sudėkite cukraus pakaitalą ir varškę ir 
dar pamalkite.  
Įdarą supilkite į krepšelius ir kepkite dar 25 min. 
Atvėsinkite krepšelius ir papuoškite uogomis. 

 

Cepelinai per 15 min ☺ 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/ZK0DlE3BOM
M 
6 vnt 
Reikės: 
Bulvių 6 vnt 
1 kiaušinis 
Mėsos faršo apie 200 g 
Svogūnas (nebūtinai) 
Druskos, pipirų 

 

 

Eiga: 
Bulves ir pusę svogūno sukapokite Ekstra Chefu, įmuškite kiaušinį ir dar 
pakapokite, šiek tiek pasūdykite. Nieko daugiau daryti nereikia! 
Svogūną sukapokite Turbo Chefiuku. Sumaišykite su mėsos faršu arba  
sumalta mėsa. Įberkite druskos, pipirų. 
Į kiekvieną formelę dėkite bulvių tarkių, mėsos faršo ir vėl bulvių tarkių. 
Gaminkite mikrobangėje 11 min 850W galingumu, išsijungus mikrobangei dar 
5 min palaikykite. 
Skanaus ☺! Skonis kaip tikrų cepelinų! O kitą dieną perpjovus per pus galite 
pasišildyti keptuvėje ☺. Skanumėlis ☺. 

 

 

https://youtu.be/ZK0DlE3BOMM
https://youtu.be/ZK0DlE3BOMM


 
 
  

 

Omletas su daržovėmis 
 
Cukinija 
Brokolis 
Kumpis 
Sūris 
 
Visa tai užpilta greitkratyje 
suplaktais 5 kiaušiniais su 5 
šaukštais grietinės, pora išspaustų 
česnako skiltelių, druska, pipirais ir 
kitais prieskoniais. 

Kepto orkaiteje 180C 25 min. 
 
 

 



 

 

 



 

Nebera, numeris uždarytas, 
jei ras ir atidarys numerį, 
pranešime  
Dekoravimo maišelis 400 ml 
su penkiais antgaliais tik 15,9 
Eur vietoj 26,9 Eur. Kodas 
SS200601 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/9LAMohtj3LE 
  
 

  

  

https://youtu.be/9LAMohtj3LE


 
 

 

 
Speedy Chef II tik 36,9 Eur vietoj 46,9 
Eur. Kodas SS200602  
Demo filmukas: 
https://youtu.be/udb9KhHo9zA 
 
 
 

  

https://youtu.be/udb9KhHo9zA


  

  
 
 
 
 
 

 

Rinkinys kepimui: Daugiafunkcis 
kočėlas, sausainių formelės ir 
padėklas tešlos ruošimui tik 29,9 
Eur vietoj 45,5 Eur. Kodas 
SS200615 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/LtR9sQry6hs 
 
 
 

https://youtu.be/LtR9sQry6hs


  

  

  
 



 
 

 

 

 
 

 

Kočėlas 
Kočėlas ir formelės viename! Formeles lengva prisukti prie daugiafunkcio 
kočėlo. Jeigu pageidaujate 6 mm storio tešlos (pvz., sausainiams), pirmiausia 



uždėkite šviesiai mėlyną dalį, paskui – tamsiai mėlyną. Jeigu pageidaujate 3 mm 
storio tešlos (pvz., tortams), uždėkite tik tamsiai mėlyną formelę. Trapiajai tešlai 
iškočioti į kočėlą galima įpilti šalto vandens, o mielinei tešlai iškočioti – karšto 
vandens. Kočėlo svorį galima padidinti, jį pripildžius ryžių, todėl bus lengviau 
kočioti didelį kietos tešlos kiekį. 
 
Matmenys: Ilgis: 50 cm, Skersmuo: 8,7 cm 
Padėklas tešlos ruošimui 
Didelis patogus padėklas bet kokios rūšies tešlai kočioti. 
Speciali padėklo danga reikalauja kur kas mažesnio kiekio miltų, kočiojant tešlą, 
o lankstus paviršius leidžia lengvai atskirti tešlą nuo pagrindo. Ant padėklo yra 
tarptautinė konvertavimo lentelė ir žymėjimo apskritimai, atitinkantys dažniausiai 
naudojamų kepimo formų dydžius (22, 24, 26 ir 28 cm). 
 
Matmenys: Ilgis: 66 cm, Skersmuo: 46 cm 
Apie kočėlą ir padėklą 
 
Kočėlas – tai vienas žinomiausių Tupperware gaminių. O kočėlas be padėklo – 
tai tik pusė malonumo. 
Tešlos ruošimo padėklas padės Jums greitai ir be vargo paruošti bet kokią tešlą. 
Ant gaminio paviršiaus rasite gradavimo skalę, sužymėtą gramais ir miligramais. 
Tai labai patogu, kai receptas reikalauja tikslaus produkto kiekio.  
Dirbant su tešlos ruošimo padėklu, tešla neprilimpa prie padėklo, todėl vienas 
malonumas ant jo kočioti. 
Prieš dirbdami, sudrėkinkite stalo paviršių trupučiu vandens, patieskite tešlos 
ruošimo padėklą ir lengvais judesiais iš gaminio centro į kraštus prispauskite 
padėklą prie stalo paviršiaus. 
Jei prie Jūsų stalviršio padėklas nelimpa, patieskite po juo ploną drėgną šluostę 
ar sudrekinta vienkartinę sevetėlę. Svarbu, kad padėklas neslidinėtų ant Jūsų 
stalviršio, tada bus patogu naudotis. 
Gaminio paviršiuje rasite keturis skirtingo dydžio apskritimus, pažymėtus 
centimetrais. Tai Jums padės paruošti tešlą tikslaus dydžio. 
Padėklo nelankstykite, geriausia jį laikyti suvyniotą ant kočėlo. Nepjaustykite ant 
padėklo peiliu, naudokite plastikines ar medines menteles, plastikinius tešlos 
pjaustymo ratukus, formeles ir pan 
Kočėlas: 50 centimetrų kočėlas (kočiojama dalis 33,5 cm) sukurtas lengvai 
iškočioti didelius tešlos gabalėlius. Lygus paviršius leidžia išvengti tešlos 
prikibimo.  
Viename iš kočėlo galų yra užsukamas dangtelis, leidžiantis pririekus įpilti į 
kočėlo vidų vandens.  
Užpildykite kočėlą šiltu arba šaltu vandeniu, priklausomai nuo tešlos, kurią 
ruošiatės kočioti, tipo. Šaltas vanduo sluoksniuotai arba marcipaninei tešlai, 
karštas – mielinei tešlai 
 
Kočėlas visų rūšių tešlai kočioti 
Formelės lengvai uždedamos ant kočėlo ir padeda tolygiai iškočioti 3 arba 6 mm 
storio tešlą. Jeigu pageidaujate kitokio storio tešlos, naudokite kočėlą be 
formelių. 



Atsukamas dangtelis leidžia į kočėlą įpilti vandens, kad būtų patogiau kočioti 
tešlą. 
Dėl lygaus paviršiaus tešla prie kočėlo nelimpa. 
Ilgas, todėl galima kočioti didelį tešlos kiekį. 
Plačios ergonomiškos rankenos. 
sausainių formeles galima naudoti tešlai pjaustyti. 
Patarimai 
Galima pilti: 
- šaltą vandenį minkštai tešlai ir marcipanams; 
- šiltą vandenį mieliniai tešlai; 
- ledinį vandenį sluoksniuotai tešlai. 
Kočėlo svorį galima padidinti, jš pripildžius ryžių arba lęšių, taip lengviau kočioti 
didelį kietos tešlos kiekį. 
Formeles lengvao prisukti prie daugiafunkcinio kočėlo. Jeigu pageidaujate 6 mm 
storio tešlos, pirmiausia prisukite šviesiai mėlyną dalį, paskui - tamsiai mėlyną. 
jei pageidaujate 3 mm storio tešlos, prisukite ti tamsiai mėlyną formelę. 
Padėklas, bet kurios rūšies tešlai kočioti 
Danga, reikalaujanti kur kas mažesnio kiekio miltų, kočiojant tešlą. 
Lankstus paviršius, leidžiantis lengvai atskirti tešlą nuo pagrindo. 
Dėl patogaus padėklo dydžio, virtuvinis stalas lieka švarus. 
Susukamas, todėl laikomas taupo vietą virtuvės spintelėje. 
Žymėjimo apskritimai, atitinkantys kepimo formų dydžius (22, 24, 26 ir 28 cm). 
Tarptautinė konvertavimo lentelė: Kietiesiems produktams: g / svarai / uncija. 
Skystiems produktams: ml / kvorta / pinta. Temperatūros: C pagal Celcijų 
(europinė sistema) ir F pagal Farenheitą. Matavimo skalė su punktyrinėmis 
linijomis (kas 5 cm / 2 coliai). 
Patarimai 
Padėklas sudrėkinamas iš apatinės pusės ir dedamas ant švaraus stalo (po 
padėklu negali būti miltų arba riebalų). Kaip alternatyvą galima naudoti drėgną 
virtuvinį rankšluostį, kad padėklas neslidinėtų. 
Kai tešla iškočiota, padėklas kartu su tešla susukamas; atsukite padėklą atgal 
su tešla virš kepimo formos ir nuimkite tešlą silikonine mentele. 
Priskaičiuokite papildomus 4 cm kepimo formos kraštams, kai kočiojate tešlą 
pagal žymėjimo ratus. Pavyzdžiui, 22 cm skersmens formai tešlą reikia kočioti 
26 cm skersmens rate. 
 

 

 
Ultra Pro forma kišui tik 39 Eur tik 
59,9 Eur. Kodas  SS200613 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/vrLZS64lzV4 
 

 
 

https://youtu.be/vrLZS64lzV4


 

 
Pyragėlių pyragas 

 



 
 
 
 

 

 
Silikoninės virtuvės pirštinės (2 
vnt.) tik 45 Eur vietoj 59,8 Eur. 
Kodas  SS200617 
  

 
 

  



  

  
 

 

 
Universalūs skustukai (2 vnt.) tik 12,5 
Eur vietoj 25 Eur. Kodas  SS200616 
 



  

  
 

 

 
 
 
Samba sviestinė tik 5,9 Eur 
vietoj 9,9 Eur. Kodas SS200620   
 



 

 
Ergologics riešutų gliaudyklė tik 
19 Eur vietoj 29,9 Eur. Kodas 
SS200603 
 

 

 

Nebėra, numeris uždarytas, jei 
ras ir atidarys numerį, 
pranešime  
Tchefseries Cottage keptuvė 28 
cm tik 149 Eur vietoj 229 Eur. 
Kodas SS200621 
 
Nauja Tupperware keptuvė su 
Etern danga ir aliuminio kapsule 
kažkoks fenomenas! Netgi 
kepant žuvį max karščiu, žuvis 
nedega, o gražiai kepa! Atrodo, 
kad ji neįkaista daugiau, nei 
reikia kepamam produktui! 
Tobula! Laaaabai gera keptuvė. 
Nuoširdžiai rekomenduoju ☺! 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/wGExFMvI-oo 
 

 

 
 

 
Nuo kovo 2 d. nebeturėsime: 
Austriukai rinkinys “Trolls” 
12,9 x 10,9 x 5,2 cm 
14 x 11,7 x 6,8 cm 
Tik 14,5 Eur. Kodas E41 

https://youtu.be/wGExFMvI-oo


 
 

Nuo kovo 2 d. nebeturėsime: 
Austriukai rinkinys “Pimpačkiukai 
su bananais” 
12,9 x 10,9 x 5,2 cm 
14 x 11,7 x 6,8 cm 
Tik 14,5 Eur. Kodas E42 

 
 

 
 

Nuo kovo 2 d. nebeturėsime: 
 
Clear kolekcija visoms progoms 
 
290 ml tik 9,5 Eur. Kodas J41 Matmenys 
5,5 cm - ∅ 11,5 cm - 290 ml 
 
610 ml tik 14,5 Eur. Kodas J42 Matmenys 
6,5 cm - ∅ 14,5 cm - 610 ml 
 
990 ml tik 17,5 Eur. Kodas J43 Matmenys  

7,5 cm - ∅ 16,5 cm - 990 ml 
 
1,3 l tik 24,9 Eur. Kodas J44 Matmenys 
8,5 cm - ∅ 19,0 cm - 1,3 l 
 
2,4 l tik 29,9 Eur. Kodas J45 Matmenys 
10,0 cm - ∅ 23,0 cm - 2,4 l 
 



4,0 l tik 39,9 Eur. Kodas J46 Matmenys 
12,0 cm - ∅ 26,5 cm - 4,0 l 
 

  

  

  



  
 
 

 
 

 
Nuo kovo 2 d. nebeturėsime: 
 
Trys gertuvės po 750 ml tik 24,9 Eur. 
N37 
 

 
 



 

Puodelių pyragui rinkinys dėžutėje (2 puodeliai, 
2 šaukšteliai ir receptų vėduoklė) tik 19,9 Eur 
vietoj 29,9 Eur. Kodas LO5247 Turime 253 vnt. 
Morkų keksas: 
https://www.youtube.com/watch?v=DhzyUShc9
ng  
Užkandis su sūriu: 
https://www.youtube.com/watch?v=mYXdo3_7
CjA 

 

 

Vasaris 6-9 sav. 
vakarėlių 
šeimininkėms: 
 

 

• Padėkos dovanėlė. Kai pardavimai 
vakarėlio metu pasiekia 100 Eur ir 
suplanuojate dar vieną vakarėlį, 
dovana vakarėlio šeimininkei 
Servalier dubuo 830 ml. 
KodasTG200601  

• Dovana šeimininkei – 1 lygis. Kai 
pardavimai vakarėlio metu pasiekia 
200 Eur ir suplanuojate du 
vakarėlius, dovana vakarėlio 
šeimininkei 
Servalier dubuo 1,5 l ir 830 ml. 
Kodas HG200601 ir 
Padėkos dovanėlė (TG200601 ar 
50 % nuolaida vienam katalogo 
gaminiui)  

• Dovana šeimininkei – 2 lygis. Kai 
pardavimai vakarėlio metu pasiekia 
300 Eur ir suplanuojate du 
vakarėlius, dovana vakarėlio 
šeimininkei 
Servalier dubuo 2,4 l, 1,5 l ir 830 
ml. HG200602 ir 
Padėkos dovanėlė (TG200601 ar 
50 % nuolaida vienam katalogo 
gaminiui)  

https://www.youtube.com/watch?v=DhzyUShc9ng
https://www.youtube.com/watch?v=DhzyUShc9ng
https://www.youtube.com/watch?v=mYXdo3_7CjA
https://www.youtube.com/watch?v=mYXdo3_7CjA


 
 


