
Vasaris su 
Tupperware 7 sav. 

Vasario mėnesio demo filmukas: 
https://www.youtube.com/watch?v=nkmI
qE8nCJA 
Šiame laiške rasite šaunius vasario 
pasiūlymus ir receptus. Daugelį gaminant 
panaudotų indų rasite vasario 
pasiūlymuose 
 

 

 

 
 

Beno naminiai makaronai su 
Carbonara padažu 
  
Makaronams reikės: 
300 g miltų 
3 kiaušiniai 
3 šaukštai aliejaus 
2-3 šaukštai vandens 
Žiupsnelis druskos 

Padažui: 
100 g karštai rūkytos šoninės 
1 svogūnas 
3 skiltelės česnako 
100 g kieto sūrio 
200 ml grietinėlės 
4 kiaušinių tryniai 
petražolių 
 
 

1. Miltus persijokite į dubenį, įberkite druską, sudėkite kiaušinius, aliejų ir vandenį. 
Pamaišykite šluotele plakimui ir pabaikite minkyti rankomis. 

2. Padalinkite į 4 dalis 
3. Kiekvieną dalį atskirai iškočiokite į paiilga juostą, kočiodami pabarstykite miltais, 

susukite, supjaustykite norimo pločio, išsukite ir gausite makaronus. 
4. Juos virkite 6 min sudėję į verdantį pasūdytą vandenį. Nukoškite, sudėkite atgal į 

puodą. 
5. Paruoškite padažą.  
6. Pakepinkite šoninę su Turbo Chefe sukapotu svogūnu ir česnaku. 
7. Dubenėlyje sumaišykite sutarkuotą sūrį, grietinėlę, kiaušinių trynius ir Turbo Chefe 

sukapotas petražoles. 
8. Ant makaronų dėkite pakepintą šoninę su svogunais, supilkite padažą ir dar 

pakaitinkite maišydami, kol padažas šiek tiek sutirštės 
9. Skanaus 

https://www.youtube.com/watch?v=nkmIqE8nCJA
https://www.youtube.com/watch?v=nkmIqE8nCJA


 
 

 
 

 

 

 



 
 
 

 

 
3 l dubuo tešlai su 100 % sandariu 
dangčiu tik 12 Eur vietoj 19,9 Eur. 
Kodas SS18190618 
Skersmuo: 24,5 cm, Aukštis: 14 cm 

 
 

1,4 l dubuo su ausyte tik 9,5 
Eur. Kodas 556 

 

Dubenų rinkinys 10 l, 7,5 l, 4,5 
l tik 49 Eur vietoj 83,5 Eur. 
Kodas 557 

 

 



 
 

 

 
 

 
Dubuo tešlai 4,5 l 

Itin talpus dubuo maisto gaminimui ir serviravimui. Ypač tinka tešlai užminkyti, ingredientams plakti, 

vaisiams ir salotoms laikyti.  

Dubuo pagamintas iš lengvos medžiagos, todėl jį paprasta naudoti. Dėl piltuvėlio formos, mažas dugno 

skersmuo leidžia greičiau išplakti ingredientus. 

 

Matmenys: Skersmuo: 27,5 cm, Aukštis: 13,7 cm 

 

Didysis dubuo 7,5 l 

Itin talpus dubuo maisto gaminimui ir serviravimui. Ypač tinka tešlai užminkyti, ingredientams plakti, 

vaisiams ir salotoms laikyti.  

Dubuo pagamintas iš lengvos medžiagos, todėl jį paprasta naudoti. Dėl piltuvėlio formos, mažas dugno 

skersmuo leidžia greičiau išplakti ingredientus. Dubuo turi lankelį su skyle nykščiui, o tai ypač patogu, 

norint palenkti dubenį maišymo metu. 

 

Matmenys: Skersmuo: 32,5 cm, Aukštis: 15 cm 

 



 

 

 
Tupperware kočėlas ir padėklas 
(be sausainių formelių) tik 28,4 
Eur vietoj 36,9 Eur. Kodas 
SS190604 
4 sausainių formelės, kurias 
uždėjus ant kočėlo galime 
reguliuoti tešlos kočiojant tik 6,9 
Eur. Kodas 563 
Demo filmukas: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ngw3T1q6iXg 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ngw3T1q6iXg


 

 

 
 

 

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. 

I  

 

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.  

 

  



 
 

 

 

 
 

 

Silikoninis padėkliukas + 
silikoninis teptukas tik 29,9 Eur 
vietoj 43,4 Eur. Kodas 
SS190603 
Teptukas demo filmukas: 
https://www.youtube.com/watch?v=fUsQredCU7U 

Vitražiniai sausainiai: 
https://www.youtube.com/watch?v=ljzRsHwPNQg 
 

 
 

Taškuotas biskvitinis 
vyniotinis 
Į dalį tešlos įdėjus kakavos, galite išsikepti 
taškuotą vyniotinį ☺ 
Prieš pilant sviesią tešlą, rudus taškiukus 
šiek tiek pakepkite. 
 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=fUsQredCU7U
https://www.youtube.com/watch?v=ljzRsHwPNQg


 
 

Silikoninis teptukas 

Ergonomiškas teptukas su silikoniniais neiškrentančiais šereliais. Unikali silikoninių šerelių forma leidžia 

tepti tolygiau. Silikonininiai šereliai atsparūs temperatūrai nuo -25 °C iki +220 °C. Tarp šerelių yra 

liežuvėlis, kuris padeda sulaikyti daugiau skysčio teptuko galvutėje. Yra kabliukas, už kurio galima 

pakabinti, pavyzdžiui, ant dubens krašto.  

 

Matmenys:  

Uždarytas: Ilgis: 17,2 cm, Plotis: 4,1 cm, Aukštis: 3,6 cm  

Atidarytas: Ilgis: 20 cm, Plotis: 4,1 cm, Aukštis: 3,6 cm 

Silikono padėklas kepiniams su krašteliu 

Kurkite mažus stebuklus, naudodami šią lanksčią ir aukštos kokybės Tupperware formą. 

Silikono padėklą kepiniams su krašteliu galima naudoti orkaitėje, mikrobangų krosnelėje, šaldymo 

kameroje ir šaldytuve. Forma atspari temperatūrai nuo -25 °C iki +220 °C. Silikono padėklas 

pagamintas iš lengvos ir lanksčios medžiagos, todėl su juo malonu dirbti. Medžiaga greitai atvėsta ir 

neleidžia prie paviršiaus prilipti kepiniams. 

Naudokite: kepti picai, zefyrams, migdoliniams sausainiams ir pan. 

Matmenys: Ilgis: 35,3 cm; Plotis: 31,5 cm; Aukštis: 1 cm 

 

 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 



 

 
Dekoravimo pieštukas tik 18 Eur vietoj 
23,9 Eur. Kodas SS190608 
Demo filmukas: 
https://www.youtube.com/watch?v=eRDRPpQISzA&t=7s 

 
 

 

Silikoninė forma keksiukams tik 24 Eur 
vietoj 26,9 Eur. Kodas SS190607 
Keksiukai su uogomis: 
https://www.youtube.com/watch?v=xNvRiZhFzkY&t=2s 

 

 

Rinkinys kepėjams: 
Dvi silikoninės formos keksiukams ir 
dekoravimo pieštukas tik 48 Eur vietoj 
77,7 Eur. Kodas SS190609 

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 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eRDRPpQISzA&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=xNvRiZhFzkY&t=2s


 
 

Keksiukai Šrekai 
 
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 
 

1. Špinatus sukapokite Ekstra Chefe 
2. Ant špinatų dėkite kiaušinio trynius, cukrų, aliejų, vanilę, citrinos sultis. Dar paplakite 

naudojant peiliukus. 
3. Baltymus su žiupsneliu druskos suplakite Speedy Chefe 
4. Gautą špinatų masę supilkite į dubenį, ant viršaus dėkite išplaktus baltymus ir 

persijokite miltus su kepimo milteliais. Atsargiai išmaišykite plakimo šluotelę 
5. Sudėkite į silikonines keksiukų formas. Kepkite 30 min.  
6. Atvėsinkite 
7. Šokoladą išlydikite su aliejumi, supilkite į demoravimo pieštuką ir papuoškite keksiukus. 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

 
Trys siaurosios silikoninės mentelės tik 
20 Eur vietoj 30 Eur. Kodas SS190620 



 

 
Silikoninė pirštinė tik 24,9 Eur vietoj 
29,9 Eur. Kodas SS190625 
 
Dvi silikoninės pirštinės tik 34,9 Eur 
vietoj 59,8 Eur. Kodas SS190612  

Silikoninės virtuvės pirštinės  

Virtuvės pirštinių paviršius yra pagamintas iš vandeniui nepralaidaus silikono, kuris yra atsparus iki + 220 

°C temperatūrai ir apsaugo jūsų rankas, išimant maistą iš orkaitės ar mikrobangų krosnelės. Pirštinės yra 

minkštos ir lanksčios, todėl su jomis lengva dirbti. Atskiro nykščio dėka indus patogu suimti. 

 

Tinka tiek kairiarankiams, tiek dešiniarankiams.  

 

Naudokite: karštiems indams išimti iš orkaitės ar mikrobangų krosnelės. 

Matmenys: Ilgis: 30,6 cm; Plotis: 18,5 cm 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Sijoklis miltams tik 14 Eur vietoj 19,9 
Eur. Kodas SS190617 
 

 

Sijoklis miltams (skalė iki 250 g miltų) 

Išsijokite miltus, cukraus pudrą, kakavos miltelius taip, kad masėje neliktų gumuliukų.  

Tiesiog paspauskite rankeną ir turinys išbyrės per sietelį.  

Jei nesuvartojate turinio per vieną kartą, likučius galima laikyti, uždengus dangtelį viršuje ir apačioje. 



 

 

Cukraus pudros, kakavos, miltų 
bartyklė 250 ml tik 12,9 Eur. Kodas 
SS190605 

 

Ultra Pro stačiakampis tik 88,6 Eur 
vietoj 129 Eur. Kodas SS190614 
Demo filmukas: 
https://www.youtube.com/watch?v=2wEqDQIHSpI 

 

UltraPro stačiakampis 3,3 l 

UltraPro serijos indus galite naudoti šaldiklyje ir šaldytuve, orkaitėje ir mikrobangų krosnelėje. 

Indai pasižymi išskirtiniu dizainu ir yra pagaminti iš unikalios medžiagos. Tame pačiame inde galite ne tik 

ruošti, bet ir patiekti ar užšaldyti maistą. UltraPro induose per trumpą laiką paruošite skaniausią vakarienę 

šeimai. Taupydami laiką, patiekalą pirmiausiai gaminkite mikrobangų krosnelėje, o vėliau įdėkite į orkaitę, 

kad suteiktumėte skonio ir konsistencijos. UltraPro yra itin lengva ir moderni virtuvės indų serija, atspari 

temperatūrai nuo -25 °C iki +250 °C. UltraPro indai puikiai tinka patiekalams be riebalų, kadangi gaminant 

maistą papildomai pilti riebalų nereikia. Ergonomiškos rankenos leidžia tvirtai suimti. Dangtis ir indas 

užtikrina optimalų rezultatą. 

Ypač tinkamas: lazanijai, tortui. 

Matmenys: Indas: Ilgis: 36,3 cm; Plotis: 26,6 cm; Aukštis: 7,4 cm; Dangtis: Ilgis: 36,3 cm; Plotis: 26,6 cm; 

Aukštis: 3,9 cm 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2wEqDQIHSpI


 
 

 

 

 
Didysis smaližius 2,5 l tik 19,9 Eur 
vietoj 29,9 Eur. Kodas SS1906110 
 
2 vnt Didžiųjų smaližių tik 29,9 Eur 
vietoj 59,8 Eur. Kodas SS190610 
 

 

Tupperware Turbo Chef tik 28,9 Eur 
vietoj 39,9 Eur. Kodas SS190602 
 
Nepatingėkite pažiūrėti demo 
filmuko: 
https://www.youtube.com/watch?v=OlzKmQZs5uQ&t=1
5s 

 

Mažasis Turbo Chef 

Ergonomiškas mini kombainas mažoms porcijoms smulkinti. Kombaino viduje įtaisyti treji ašmenys puikiai 

susmulkins į jį sudėtus maisto produktus, kelis kartus patraukus už virvutės. Dugnas pagamintas iš 

neslystančios medžiagos, todėl kombainas neslidinės po stalą. 

 

Matmenys: Talpa: 300 ml, Skersmuo: 10,8 cm, Aukštis: 9,2 cm 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OlzKmQZs5uQ&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=OlzKmQZs5uQ&t=15s


 

 

 
Sveikuoliški saldainiai 
 
Pakepintus lazdyno riešutus sukapokite Turbo 
Chef,įberkite druskos, sudekite minkštas datules 
ar datuliu pasta, dar pakapokite, kad gaustūsi 
lipni masė. Formuokite saldainius. Papuoškite 
šokoladu. Sustingdinkite šaldytuve. 

 

 



 

 
 
 

 
 

🥕🥕🥕🥕Ar dažnai tenka malti sūrį 🥕, 

šokoladą 🍫, riešutus 🥕, morkas 🥕, 

džiuvesėlius 🥕, o gal gaminti 

pikantiškas užkandėles 🥕🥕🍤? Na, o 

gal mėgstate virtuvėje leisti laiką 
kartu su vaikais 👨👩👧👦? Tuomet 
Tupperware sūrio malūnėlis bus 
puikus instrumentas Jūsų namuose. 
Šiuo įrankiu tarsi "laivu" mielai Jums 
talkins vaikai ir tai darys saugiai. 
Smagu ir tai, jog likus nepanaudoto 
produkto, galima jį palikti indelyje 
uždarius dangteliu. Tupperware apie 
VISKĄ pagalvoja.  
 
Sūrio malūnėlis tik 24,9 Eur vietoj 
34,9 Eur. Kodas SS190601 
 



 

 

 

Pieno putų plakiklis 550 ml tik 
16,9 Eur vietoj 22,9 Eur. 
Kodas SS190606 
Demo filmukas: 
https://www.youtube.com/watch?v=E28yA5YQkb
A 

  

 
 

 

Samba pyraginė tik 20 Eur 
vietoj 34,5 Eur. Kodas 
SS190619 

https://www.youtube.com/watch?v=E28yA5YQkbA
https://www.youtube.com/watch?v=E28yA5YQkbA


 
  

 
 

 

 
 

 
 
 

Tupperware Bread Smart 
Junior tik 24 Eur vietoj 34,5 
Eur. Kodas SS190621 
I:32 cm P:16,5 cm A:15,3 
cm 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RmV0T
NNUGi0 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RmV0TNNUGi0
https://www.youtube.com/watch?v=RmV0TNNUGi0


 
 

 
 

 
 

Tupperware Bread Smart tik 42 
Eur vietoj 54,9 Eur. Kodas 
SS190622 
https://www.youtube.com/watch?v=ErSfF3-
Ld1k 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ErSfF3-Ld1k
https://www.youtube.com/watch?v=ErSfF3-Ld1k


 
 

 
 

BreadSmart II 

BreadSmart II gali stovėti ant virtuvės stalo, spintelėje arba ant lentynos. Duoninėje esantis 

CondensControl filtras pašalina kondensatą iš duoninės ir tokiu būdu užkerta kelią pelėsio susidarymui. 

Filtro nuimti negalima. Tinkamai oro cirkuliacijai užtikrinti būtina palikti min. 5 cm tarpą tarp duoninėje 

laikomų produktų ir duoninės sienelių. Ergonomiškos sienelės yra išgaubtos, todėl BreadSmart II lengviau 

plauti ir patogu pakelti. Dangtį su 4 neslystančiomis kojelėmis galima naudoti kaip padėklą, jo kraštuose 

esantis griovelis surenka duonos trupinius. 

 

Matmenys: Ilgis: 37,9 cm, Plotis: 27 cm, Aukštis: 15,9 cm 

 

 

Peilių galąstuvas ir 
universalus peilis su move tik 
44,8 Eur vietoj 61,8 Eur. 
Kodas SS190613 

 



Demo filmukas: 
https://www.youtube.com/watch?v=h08qaQSoKNE 

 

 

 

 

7,6 l TChef Pure puodas tik 
190 Eur vietoj 260 Eur. Kodas 
SS190616 

 
 

 

 

TChef Pure 24 cm keptuvė tik 
170 Eur vietoj 230 Eur. Kodas 
SS190615 

 
 

 

 

Mikrobangės katalogas: 
Daugiau info rasite kataloge ☺ 

1. Rinkinys pusryčiams: Easy delight + indelis košei virti tik 13,8 
Eur vietoj 22,7 Eur. Kodas MW190108 
Easy Delight 
https://www.youtube.com/watch?v=C5S6gXSFqJI 
Košei virti: 
https://www.youtube.com/watch?v=RDqkzG6avac 
 

2. Micro Urban 3 viename (indas gaminti garuose, ryžių virimo 
indas, makaronų virimo indas) tik 59,9 vietoj 79,9 Eur. Kodas 
MW 190106 
https://www.youtube.com/watch?v=ZjYBOroSl6Q 
 

3. 2,25 l Micro Cook tik  44,5 Eur vietoj 57,9 Eur.  Kodas 
MW190107 
https://www.youtube.com/watch?v=JY2sopBpBAk 
 

4. Utra Pro apvalus su dangčiu 1,5 l tik 44,9 Eur. vietoj 59 Eur.  
Kodas MW190103 Utra Pro apvalus su dangčiu 2,5 l tik 54,9 
Eur. vietoj 69 Eur  Kodas MW190104 Utra Pro apvalus 1,5 l + 
2,5 l + dangtis tik 78,9 Eur. vietoj 99 Eur.  Kodas MW190105 
 

5. Greitpuodis mikrobangei 3 l tik 99,9 Eur vietoj 139 Eur. Kodas 
MW190101 
https://www.youtube.com/watch?v=YUqVsVDGhss&t=37s  

 

6. Micro Pro Gril tik 249,9 Eur vietoj 349 Eur. Kodas MW190102 
https://www.youtube.com/watch?v=YQJa3q2yWAs&t=1s 
 

https://www.youtube.com/watch?v=h08qaQSoKNE
https://www.youtube.com/watch?v=C5S6gXSFqJI
https://www.youtube.com/watch?v=RDqkzG6avac
https://www.youtube.com/watch?v=ZjYBOroSl6Q
https://www.youtube.com/watch?v=JY2sopBpBAk
https://www.youtube.com/watch?v=YUqVsVDGhss&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=YQJa3q2yWAs&t=1s


 

 
 

 

7. Užsakę iš mikrobangės katalogo >50 Eur. 600 ml Crystal 
Wave galite įsigyti tik už 4,5 Eur vietoj 10 Eur. Kodas 
PW190101 

Vakarėlių šeimininkėms 

 

1. Padėkos dovanėlė šeimininkei, kai vakarėlis 
>100 Eur + vienas suplanuotas 2 l dubuo. 
Kodas TG190601 

2. Alternatyva padėkos dovanėlei šeimininkei, kai 
vakarėlis >100 Eur, bet kuris gaminys iš 
katalogo su 50% nuolaida (į pardavimus 
nesiskaičiuoja) 

3. Dovanėlė šeimininkei, kai vakarėlis >200 Eur 
+ du suplanuoti vakarėliai dvi Premium dėžutės 
po 1,1 l. Kodas HG190601 

4. Dovanėlė šeimininkei, kai vakarėlis >300 Eur 
+ du suplanuoti vakarėliai dvi Premium dėžutės 
po 1,1 l. ir 5 l dubuo. Kodas HG190206 

 

 
 


