
*  kol pakaks turimų atsargų

2020 02 03 iki 2020 03 01
(6–9 savaitės)

Pasiūlymai galioja nuo

2 leidinys I 2020

Daugiau laiko kartu



Skanaukite 
mėgstamiausius keksiukus 
ir su artimaisiais švęskite
tarptautinę keksiukų 
dieną – vasario 20 d.

IRISINIAI KEKSIUKAI SU 
SVIESTINIU KAVOS KREMU

INGREDIENTAI 6 KEKSIUKAMS
Keksiukams:
• 2 kiaušiniai
• 50 g minkšto sviesto be 

druskos
• 1 žiupsnis vanilės ekstrakto
• 50 g paprastų miltų
• 1 valg. š. (15 ml) kepimo miltelių
• 100 g baltojo cukraus
• 1 žiupsnis druskos
• 40 g kakavos miltelių
• 3 valg. š. (45 ml) stiprios kavos
• 100 g smulkintų irisų
Glajus: sviestinis kavos kremas
• 125 g minkšto sviesto be 

druskos (nelydyto)
• 1 kiaušinio trynio
• 100 ml cukraus pudros
• 15 ml kavos ekstrakto

Paruošimo trukmė: 15 min.
Kepimo laikas: 20 min. 180 °C 
temperatūroje

PARUOŠIMAS
1. Išimkite groteles ir įkaitinkite orkaitę iki 180 °C. Į silikoninę
formą keksiukams įdėkite keksiukų krepšelius, pastatykite 
formą ant grotelių ir atidėkite į šalį.
2. Į dubenį sudėkite kiaušinius, sviestą, vanilės ekstraktą ir 
plakite iki vientisos masės.
3. Kitame dubenyje sumaišykite miltus, kepimo miltelius, cukrų, 
druską ir kakavos miltelius. Pamažu sudėkite gautą masę į 
kiaušinių mišinį. Plakite iki vienalytės masės.
4. Pamažu supilkite kavą ir vėl plakite iki vienalytės
masės.
5. Smulkiai sukapokite irisus ir sudėkite į tešlą.
6. Supilstykite tešlą į formeles ir kepkite
apyt. 20 min. arba kol dantų krapštukas, įsmeigtas ir ištrauktas, 
bus švarus.
7. Paruoškite sviestinio kremo glajų: supilkite visus 
ingredientus į Speedy Chef II ir plakite, kol gausite vienalytį ir 
purų kremą. Kremo tekstūra turėtų priminti majonezą.
8. Kad glajus nenubėgtų, palaukite, kol keksiukai
visiškai atvės, ir tik tada juos dekoruokite.
9. Užpildykite dekoravimo maišelį, uždėkite žvaigždutės 
formos antgalį ir papuoškite keksiukus vienu tolygiu sluoksniu, 
tepdami nuo krašto iki centro. Papuoškite viršų mažais irisų 
gabaliukais.
10. Patiekite iškart arba laikykite šaldytuve.



36,90€
46,90 €

Sutaupykite  
10,00 €

Itin paprasta pagaminti,  
smagu valgyti ir dalintis!

Ant orkaitės grotelių telpa 2 formos.
Mikrobangų krosnelėje telpa 1 forma.

Išoriniai matmenys: I: 29,8 cm x P: 19,4 cm
Vienos ertmės tūris: 6 x 115 ml

Silikoninė forma  
keksiukams (1 vnt.)
SS200618   27,50 €   24,00 €

Silikoninė forma keksiukams (2 vnt.)
SS200619   55,00 €   39,00 €

Dekoravimo maišelis
SS200601   15,90 €

Speedy Chef II
SS200602

Dekoravimo maišelis su antgaliais –  
tobulai tinka keksiukams įdaryti ir dekoruoti.

Išplaksite kiaušinius greičiau 
nei su elektriniu plaktuvu!



PICA SU CUKINIJOS SPIRALĖMIS  
IR PARMOS KUMPIU

INGREDIENTAI 2 PORCIJOMS
Tešlai:
• 120 ml šilto vandens (± 35°C)
• 20 g šviežių mielių ar 5 g sausų 

mielių
• 225 g universalių miltų
• 2 valg. š. alyvuogių aliejaus (± 30 ml)
• ½ arbat. š. cukraus (± 2 ml)
• ½ arbat. š. druskos (± 2 ml)
Picos pagardams:
• 100 g parmezano sūrio (ar kito 

kietojo sūrio)
• 2 cukinijos (iš viso 360–400 g)
• 75 g plonai pjaustyto Parmos 

kumpio
• 1 valg. š. alyvuogių aliejaus (± 15 ml)
• 75 ml pomidorų padažo

Paruošimo trukmė: 30 min.
Kepimo laikas: 20 min. 220 °C temperatūroje

PARUOŠIMAS
1. Į maišymo dubenį 4,5 l supilkite vandenį, sudėkite 
mieles ir  maišykite, kol jos visiškai ištirps. Sudėkite 
miltus, alyvuogių aliejų, cukrų ir druską ir išmaišykite 
silikonine mentele. Minkykite tešlą rankomis, kol ji taps 
elastinga. Gera išminkyta tešla turi nebelipti prie dubens 
sienelių ir rankų.
2. Pripildykite pusę kriauklės apyt. 37 °C temperatūros 
vandeniu, uždenkite maišymo dubenį ir įstatykite į 
vandenį, kad tešla iškiltų, kol ruošite picos pagardus.
3. Universaliu daržovių skustuku paruoškite parmezano 
drožles ir supjaustykite cukiniją virš Super Trio 2 l dubens.
4. Suplėšykite Parmos kumpį ir sudėkite į indą su 
cukinijomis. Įpilkite alyvuogių aliejaus ir sudėkite pusę 
parmezano drožlių. Atsargiai išmaišykite. Stenkitės 
nesuplėšyti cukinijos spiralių.
5. Išimkite groteles ir įkaitinkite orkaitę iki 220 °C be 
konvekcinio režimo.
6. Paminkykite tešlą dar 30 sekundžių ir apibarstykite 
miltais. Daugiafunkciu kočėlu iškočiokite picos padą ant 
padėklo tešlos ruošimui.
7. Įdėkite padą į Ultra Pro formą kišui.
8. Patepkite padą pomidorų padažu, tada paskleiskite
cukinijų masę ir apibarstykite likusiomis parmezano 
drožlėmis.
9. Įstatykite groteles žemiausiame orkaitės lygyje ir 
kepkite apyt. 20 min.

Universalus skustukas (2 vnt.) 
SS200616   25,00 €   12,50 €

Nebijokite ekperimentuoti - išbandykite pačius 
įvairiausius picos pagardus.

1+1



1.

Rinkinys kepimui:
1. Daugiafunkcis kočėlas
2. Sausainių formelės
3. Padėklas tešlos ruošimui
SS200615   45,40 €   29,90 €

Geriausia pica mieste ant jūsų stalo!

2.

3.

Ultra Pro forma kišui
SS200613   39,00 €

Švęskite Tarptautinę picos 
dieną vasario 9 d.

Tinka naudoti temperatūroje nuo -25 °C iki 250 °C.
S: 27,3 cm, A: 3,7 cm (aukštis su dangčiu: 6,6 cm)



Silikoninė virtuvės pirštinė (2 vnt.)
SS200617

Tchefseries Cottage 
keptuvė 28 cm
SS200621   149,00 €

Suderinome silikono privalumus...
• Lengvumas
• Apsauga nuo karščio
• Lankstumas
• Patogumas suimti: neslysta ir turi vietą 

nykščiui
• Atsparumas vandeniui

...su įprastų medžiaginių pirštinių 
komfortu:
• Patogi ir minkšta liesti medžiaga
• Neleidžia rankoms prakaituoti
• Rankovė, apsauganti apatinę  

rankos dalį
• Skirta ir dešiniarankiams, ir 

kairiarankiams

Sviestinė taip pat
tinka sūriui ir paštetui 
laikyti ir patiekti –
daugiafunkcis indas, 
telpantis jūsų
šaldytuvo durelėse

45,00€
59,80 €

Samba sviestinė
SS200620   5,90 €

17,6 cm x 9,2 cm x 7,9 cm (aukštis)



Ergologics riešutų gliaudyklė
SS200603   19,00 €

*  Paskutinį kartą buvo 2019 m. 
pavasario–vasaros kataloge už  
13,50 €

Daugiau nei paprasta  
riešutų gliaudyklė...
Su ja taip pat pašalinsite 
alyvuogių ar vyšnių kauliukus 
ir išdarinėsite jūrų gėrybes 
(krabus, omarus).

22 cm x 5 cm x 6,5 cm (aukštis)

5,90€

Silikoninis teptukas*
PP200601

17,2 x 4,1 x 3,6 cm (uždaryta)
20 x 4,1 x 3,6c m (atidaryta)

Nustebinkite savo artimuosius ir draugus
tobulai glajumi dekoruotais sausainiais  

ir pyragais.

Pateikite užsakymą 
bent už 50 € ir 

įsigykite
silikoninį teptuką už 

specialią kainą!
(1 teptukas už 
kiekvieną 50 € 

užsakymą)



Laikykite didelius sausų  
produktų kiekius:
• Grūdus
• Ryžius
• Smulkius makaronus
• Džiovintas pupeles
• Džiovintus pipirus
• Džiovintus vaisius / uogas
• Riešutus
• Granolą
• Džiovintas prieskonines žoleles
• Cinamono lazdeles, žvaigždinį anyžių, juoduosius pipirus,  
  kukurūzus ir t. t.
• Arbatžoles
• Arbatą maišeliuose
• Garam masala (nemaltus prieskonius)

Laikykite pačius įvairiausius skanėstus

Saldumynus / užkandžius:
• Įvairius sausainius
• Įvairių formų riestainiukus
• Saldainius popierėlyje
• Cukruotą imbierą
• Šokolado gabaliukus
• „Skittles“ ar vaisinius 

saldainius

• Įvairius krekerius
• Zefyrus
• Jūros dumblių užkandžius
• Spragintus kukurūzus
• Traškučius
• Trapučius
• Dribsnius
• Kakavos mišinį

• Kokoso drožles
• Skrudintus avinžirnius
• Lapinio kopūsto traškučius
• Lakricą
• Mažas duonos lazdeles
• Džiovintas slyvas ar figas
• Kokoso gabalėlius
• Džiovintą žuvį / krevetes

KAIP NAUDO T I



Universali puodynė 3 l
SS200610 

24,00€
27,50 €

Universali puodynė 4,5 l
SS200611   27,00 €

Universalių puodynių rinkinys:
Universali puodynė 3 l (1 vnt.)
Universali puodynė 4,5 l (2 vnt.)
SS200612   56,00 €

Talpios puodynės visoms reikmėms

Prisijunkite prie
vienkartinio plastiko 
atliekų mažinimo. Neškitės 
universalias puodynes į 
parduotuves ir laikykite 
juose sausus ir skystus 
maisto produktus.

Visame pasaulyje  
kasmet išmetama 
1 trilijonas
plastikinių maišelių.

Mūsų  
daugkartinio 

naudojimo 
sprendimas

NAUJAS 
DYDIS



Dubenėlis tešlai 600 ml (1 vnt.)
SS200608   6,90 €

Dubenėlis tešlai 600 ml (3 vnt.)
SS200609   13,80 €

Dubuo tešlai 1,4 l
SS200604   7,90 €

Dubuo tešlai 2,75 l
SS200605   12,90 €

Dubuo tešlai 4,5 l
SS200606
21,50 €   15,90 €

Dubenų rinkinys:
Dubuo tešlai 1,4 l
Dubuo tešlai 2,75 l
Dubuo tešlai 4,5 l
SS200607   29,00 €

Neišmeskite maisto likučių; padėkite juos į 
šaldytuvą ir suvartokite vėliau

Funkcionalūs ir universalūs dubenėliai,  
kuriuose galite patiekti, ruošti ir laikyti maisto 
produktus. Be to, jie puikiai atrodo!

NAUJA
SPALVA



Mielos šeimininkės, specialios dovanos  
ir pasiūlymai tik Jums!

Padėkos dovanėlė 
Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia 
100 eurų ir konsultantas suplanuoja dar 
vieną vakarėlį, Jūs gausite:
Servalier dubuo, mažas 830 ml
TG200601

Dovana šeimininkei – 1 lygis 
Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia 
200 eurų ir konsultantas suplanuoja dar 
du vakarėlius, Jūs gausite:
Servalier dubuo, vidutinis 1,5 l
Servalier dubuo, mažas 830 ml
HG200601
ir 
Padėkos dovanėlė 
(TG200601 ar 50 % nuolaida
vienam katalogo gaminiui)

Dovana šeimininkei – 2 lygis 
Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia 
300 eurų ir konsultantas suplanuoja dar 
du vakarėlius, Jūs gausite:
Servalier dubuo, didelis 2,4 l
Servalier dubuo, vidutinis 1,5 l
Servalier dubuo, mažas 830 ml
HG200602
ir
Padėkos dovanėlė 
(TG200601 ar 50 % nuolaida
vienam katalogo gaminiui)



1. 2.

Mentelių rinkinys:
1. Silikoninė mentelė (1 vnt.)
2. Siauroji silikoninė mentelė (1 vnt.)
SS200614   27,50 €   19,00 €

Abi silikoninės mentelės 
turi galvutę su 
lanksčiais krašteliais ir 
tvirtą ilgą rankeną.
Tobulai tinka indams ir 
dubenėliams išgramdyti.

 Konsultanto kontaktai

Visos kainos yra rekomenduojamos Tupperware ir gali būti keičiamos. Jeigu kiltų problemų dėl tiekimo, 
kai kurie trūkstami produktai bus pakeisti panašiais kitos spalvos produktais arba produktais už tą pačią 
kainą. Lankstinuke pavaizduotų produktų spalva gali šiek tiek skirtis nuo tikrosios produkto spalvos.
©2020 Tupperware. Visos teisės saugomos.
„Tupperware Brands” yra „Dart Industries Inc.” nuosavybė.

Telefonas:

www.tupperware.lt


