
 

Liepa su Tupperware 27 sav 
 

Liepos naujienos gyvai: 
https://youtu.be/_qNyXV2mmmc 
 
Daugiau naujienų rasite (paspauskite sekti): 
https://www.facebook.com/egle.bloziene  
 

 
 

 
Būk aktyvus 27 sav >160 Eur ir 
padovanosime 1,5 l Prabangos 
kompotinę liftą. 

  

https://youtu.be/_qNyXV2mmmc
https://www.facebook.com/egle.bloziene


 

 

 

TupperKids Lollitups formelės 6 vnt po 
60 ml tik 15 Eur vietoj 26,9 Eur. Kodas 
SS192723 
Receptai: 
http://blog.tupperware.com/recipes/11-lollitups-recipes-
to-try-this-summer/ 

 

 
 

Patogios, linksmos pingvino ledų formelės. Greitai ir 
paprastai paruošite ledus iš uogų, vaisių, jogurto, 
grietinėlės... Mėgaujantis ledais, rankos niekada 
nešals, skystis nuvarvės į indelį, o vaikai galės ilgai 
džiaugtis mamos pagamintais ledais! Vaikai juos 
mėgsta! 
Demo filmukas: 
https://www.youtube.com/watch?v=aMk8YagGIdo&t
=2s 
Braškiniai ledai: 
https://www.youtube.com/watch?v=H1flYWLcwqA 
 

 

„Noriu ledų“ – dažnai girdime iš mažylių lupų. O ir 
patys susigundome atsigaivinti šiuo puikiu desertu. 
Mano vaikas labai mėgsta visokius vaisinius ledus, 
bet sprendžiant pagal liežuvio spalvą suvalgius 
ledus, panašu, kad juose vaisių ir uogų nelabai yra 
☺. 
Todėl šaldiklyje visada turime naminių ledų, 
suformuotų smagiose Tupperware formelėse, 
kurios pagamintos taip, kad ir ilgiau laižant ledus, 
ištirpę ledai netekės ant rankų, o sutekės į indelį. 
Iš ko gi gaminame tuos ledus? Dažniausiai iš trintų 
uogų (braškės, žemuogės, mėlynės, serbentai...) ir 
vaišių (bananai, apelsinai, mangai, kiviai, persikai, 
nektarinai) arba iš jų mišinio, pagal poreikį įdedu 
cukraus arba medaus. Labai skanu ledai iš jogurto, 
į jį galima įdėti smulkintų uogų, vaisių, cukatų ar 
riešutų... 
Tiesa, tokie ledai ne tik gerokai skanesni ir 
sveikesni, bet ir pigesni! Rinkinyje  yra šešios 
formelės, tai kai pas vaiką ar pas mane ☺ ateina 
draugai visi mielai vaišinamės naminiais ledais ☺! 
 

Keletas paprastų įdomesnių ledų receptų: 
1. 1/2 agurko, 3 prinokę kiviai, 1 prinokus kriaušė, 200 ml obuolių sulčių, pusės citrinos 

sultys (žali ledai). Viską susmulkinkite Quick Chefe arba didžiąjame Turbo Chefe. 
2. ½ meliono ir 1 bananas (baltai gelsvi ledai). Viską susmulkinkite Quick Chefe arba 

didžiąjame Turbo Chefe. 
3. Naminis plombyras: 500 ml grietinėlės suplakite Speedy Chefe iki standžių putų, 

sumaišykite su puse indelio kondensuoto pieno su cukrumi. Šaldykite ledų formelėse 
arba šaldymo dėžutėje. 

http://blog.tupperware.com/recipes/11-lollitups-recipes-to-try-this-summer/
http://blog.tupperware.com/recipes/11-lollitups-recipes-to-try-this-summer/
https://www.youtube.com/watch?v=aMk8YagGIdo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=aMk8YagGIdo&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=H1flYWLcwqA


4. Varškės ledai: 200 g varškės Quick Chefe naudodami peiliukus sumaišykite su 200 g 
sutirštinto pieno su cukrumi, įmaišykite iki standžių putų suplaktą 200 ml grietinėlės. 
Dėkite mėgstamus priedus: razinas, kokoso drožles, smulkintą šokoladą, smulkintus 
vaisius ar uogas, riešutus, cukatus, trupintus sausainius... 

 

 
Kaip pagaminti ledus? 
 
1.  Sujunkite formeles kartu. 
2.  Užpildykite jas iki pažymėtos linijos. Neperpildykite formelės. 
3.  Uždenkite dangteliu (dangtelio pagaliukas žiūri į apačią) 
 
Kaip išimti ledus? 
 
1. Prieš išimdami palaikykite šiek tiek po tekančiu šiltu vandeniu. 
2. Dangtelio kraštelius švelniai pajudinti jo neatidarius. 
3. Nuimti dangtelį. 
4. Apversti dangtelį ir įstatyti į leduko formą. Forma tarnaus kaip rankenėlė, o skystis nutekės į 
indelį, todėl niekada neapsiliesite ir nešalsite pirštų. Ilgiau mėgausitės ledais, nes jie netirps 
šiltose rankose. 

 



 
 

 

 

 

Silikoninė forma vafliams tik 20 Eur 
vietoj 29,9 Eur. Kodas SS192707  

 
Silikoninė forma vafliams 
 
Visi mėgsta šviežiai keptus vaflius. Kepkite juos pusryčiams, pietums, desertui, arba patiekite 
kaip užkandį vaikų gimtadienio šventėje. Silikoninių formų vafliams privalumas tas, kad 
naudodami 2 formas iškart galite greitai ir tuo pačiu metu iškepti 8 vaflius. Nereikia ilgai laukti 
ir uosti iš virtuvės sklindančių kvapų. Paragaukite saldžių ar sūrių vaflių su įdaru arba kitais 
priedais. 
Taip pat formoje galite ir formuoti ledus ar šokoladą. 
 
Vienoje Silikoninėje formoje galite iškepti 4 vaflius iš 100 ml tešlos kiekviename. 
• Formą galima naudoti temperatūroje nuo -25°C iki +220°C. 
• Galima naudoti orkaitėje, mikrobangų krosnelėje, šaldytuve ir šaldiklyje. 
Matmenys: Plotis: 19,4 cm., Ilgis: 30 cm., Aukštis: 2,7 cm. 
 
  

   



   

 

Saldūs vafliai 

3 kiaušiniai (trynius atskirti nuo 
baltymų) 
250ml pieno 
175g miltų 
1 žiupsnelis druskos 
5ml kepimo miltelių 
75ml cukraus 
50gr sviesto  
  

Dubenyje šluotelės plakimui pagalba sumaišykite pieną, kiaušinio trynius, cukrų, sudėkite miltus 
sumaišytus su kepimo milteliais ir druska, supilkite išlydytą sviestą, išmaišykite. Atsargiai 
įmaišykite iki standžių putų išplaktus baltymus. Kepkite 12 min 220C 



Nutela vafliai 
5 kiaušiniai 
Indelis (300g) Nutela kremo 
Kiaušinius suplakite Speedy Chefe, Nutelą 1 
min pašildykite mikrobangėje ar karto 
vandens volėje, kol ji šiek tiek suskystės. 
Supilkite Nutelą į kiaušinių plakinį, 
išmaišykite. Kepkite 10-15 min (priklausomai 
nuo orkaitės) 190⁰C temperetūroje. 

 

 

Obuolių ir morkų vafliai 
 
400gr obuolių 
250gr morkų 
2 kiaušiniai 
120 gr kvietinių miltų 
40gr cukraus 
1a,š,cinamono 
40 gr išlydyto sviesto 
 

 
Obuolius ir morkas sutarkuojame stambia tarka, įmušame kiaušinių trynius, suberiame cukrų, 
cinamoną, supilame sviestą. Sudėti Speedy Chefu išplaktus baltymus ,atsargiai įmaišyti 
persijotus miltus. 
Kepti 210⁰C apie 20 min  
Ačiū Aldonai Rauckienei už receptą 
 

Omletas su cukinija vaflių 
formoje 
4 vafliai 
 
Cukinijos (aš atsipjoviau didelės cukinijos 
per gerus 3 pirštus ☺) 
3 kiaušiniai  
150 ml pieno 
Šaukštas su kaupu miltų 
Prieskonių 
Cukiniją susmulkinkite Ekstra Chefe. 
Kiaušinius su pienu, miltais ir prieskoniais 
suplakite greitkratyje. Sumaišykite su 
cukinija. Kepkite 200C apie 16 min (kol 
apskrus ☺) 
 

 



 
 

 

Ragelių formelės 4 vnt tik 20 Eur 
vietoj 35 Eur.  SS192714 2 

Demo filmukas: 
https://www.youtube.com/watch?v=L7u8WQQncwI 

 

 
 

 

ŠALDYTO JOGURTO RAGELIAI  
Paruošimo trukmė: 10 min. / Šaldymo trukmė: 8 val.  
 
INGREDIENTAI 4 PORCIJOMS  
 
150 g aviečių,  
braškių, mangų, kivių ar kitų mėgstamų minkštesnių 
vaisių  
30 g cukraus pudros  
125 g jogurto ar grietinėlės  
 

PARUOŠIMAS  
1. Sumaišykite vaisius su cukraus pudra Extra Chef smulkintuve. Supilkite jogurtą ir vėl 
išmaišykite. 
2. Įstatykite ragelių formeles į FreezerSmart aukštąjį 1,1 l. Ragelių formelės turi stovėti tiesiai 
– jų kraštai turi remtis tarpusavyje ir į FreezerSmart indo kraštus.  
3. Supilkite vaisių masę į formeles. 
4. Įsmeikite medinį pagaliuką kiekvienos formelės viduryje. Įdėkite į šaldiklį bent 8 valandoms. 
5. Pakiškite formeles kelioms sekundėms po šiltu vandeniu. 
Tada suimkite už medinio pagaliuko ir švelniai ištraukite.  
 
 

 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L7u8WQQncwI


 
 
 

 

 



 
 

 

 
 

FreezerSmart aukštasis ti 7,9 Eur. 
Kodas 1,1 l SS192708 
FreezerSmart aukštasis(4 vnt.) 
1,1 l tik 23,7 Eur vietoj 31,6 Eur. 
Kodas  SS192709  
FreezerSmart aukštasis 1,1 l (6 
vnt.) tik 31,6 Eur vietoj 47,4 Eur. 
Kodas  
SS192710  
 

FreezerSmart aukštasis 1,1 l 
FreezerSmart serijos gaminių dizainas užtikrina optimalų produktų užšaldymą, kadangi šaltas 
oras lengvai cirkuliuoja indelyje. Specialios formos ir mažų kojelių dėka produktai užšaldomi 
greičiau, todėl jie ilgiau išsaugo skonį ir vitaminus. 
Indeliai puošti snaigėmis, juos galima laikyti vieną ant kito, todėl sutaupysite vietos šaldiklyje. 
Sandaraus dangtelio dėka, indelius itin paprasta transportuoti. 
FreezerSmart serijos gaminiai atsparūs temperatūrai iki -25 ◦C. 
Naudokite: daržovėms, kepiniams ir pan. 
Matmenys: Talpa: 1,1 l, Ilgis: 15,2 cm, Plotis: 11,4 cm, Aukštis: 11,8 cm 

 



 
 
 

 

 

FreezerSmart žemasis 1 l (2 vnt.) 
tik 15,9 Eur vietoj 31,8 Eur. Kodas 
SS192713  

Matmenys: Ilgis: 22,6 cm, Plotis: 15,7 cm, Aukštis: 

6,2 cm 

 

  



 

 

 

 

 

 

FreezerSmart žemasis 2,25 l tik 
18 Eur vietoj 24 Eur. Kodas 
SS192706 

 



 

 

 

Už kiekvienus išleistus 50 eurų 
galėsite įsigyti FreezerSmart 450 ml už 
specialią kainą!  
 

FreezerSmart 450 ml tik 3,9 Eur 
vietoj 6,2 Eur. Kodas PP192701 
 
Matmenys: Talpa: 4 x 450 ml, Ilgis: 15,2 cm, Plotis: 
11,4 cm, Aukštis: 6,2 cm 

 

 
Šaukštas ledams tik 29 Eur. 
Kodas SS192712 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/451NuMWiyyw  

  

https://youtu.be/451NuMWiyyw


  

 

 

Avokado, kokosų pieno ir laimų 
ledai 
Mums reikės: 1 prinokusio didelio avocado arba 2 mažų 
1 žaliosios citrinos 
200 g kokosų pieno 
30 ml klevų sirupo 
žiupsnelio druskos 
Gaminame kartu su Tupperware:  
1. Avokadą nuvalome, supjaustome gabalėliais ir 
sušaldome FreezerSmart inde. 
2. Sušaldytą avokadą sutriname FusionMaster šerbeto 
antgalio pagalba. Suberiame nutarkuotą citrinos žievelę, 
supilame išspaustas sultis, klevų sirupą, kokoso pieną, 
įberiame žiupsnelį druskos. 
3. Viską gerai išmaišome ir gautą masę supilstome į ledų 
formeles ar šaldiklio indukus. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Forma ledukams (2 vnt.) tik 23,9 
Eur vietoj 31,8 Eur. Kodas 
SS192711  

 

 

 

 

 

Prabangos serijos dubuo 6 l (1 vnt) tik 
34,5 Eur. Kodas SS192719 
Prabangos serijos dubuo 6 l (2 vnt) tik 
59 Eur.  vietoj 69 Eur. Kodas 
SS192720 
Prabangos serijos dubuo 6 l (3 vnt) tik 
83,5 Eur. vietoj 103,5 Eur.  Kodas 
SS192721 



 

 

Didysis dubuo tešlai 7,5 l 20 Eur 
vietoj 27,5 Eur. Kodas SS192703 
 
Didysis dubuo tešlai 10 l 22,5 Eur 
vietoj 34,5 Eur. Kodas SS192703 
 
Didysis dubuo tešlai 14 l 26,5 Eur 
vietoj 39,5 Eur. Kodas SS192703 
 
 
 

  
 

 

 

Mando Chef pjaustyklė tik 60 Eur 
vietoj 79,9 Eur. Kodas SS192716 
 

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

https://youtu.be/QpRWlrACTKU


   

 

 

Speedy Chef tik 39 Eur 
vietoj 46,9 Eur. Kodas 
SS192715 
Demo filmukas čia:  
https://www.youtube.com/watch?v=udb9KhH
o9zA 
 

Speedy Chef –Tai geriau, nei elektrinis plaktuvas!!!  
Tikras atradimas tortų, biskvitų, blynų kepėjams; taip pat darantiems naminius padažus, 
majonezus, mėgstantiems plaktą grietinėlę ir pan. Sunku įtikinamai papasakoti, kaip greitai, 
tyliai ir patogiai šis plaktuvas veikia – geriau pasikvieskite mane į vakarėlį ar tiesiog galite 
pasiskolinti iš manęs šį gaminį ir išbandyti. Kokia tobulo suplakimo priežastis? Tai 6 
neįkaistančios plakimo šluotelės. 
Speedy Chef - plakite kiaušinius, baltymus, trynius iki standžių putų  grietinėlę, ruoškite 
orinius pyragaičius, majonezą, blynus, omletus, padažus ir kremus. 
Demo filmukas čia:  
https://www.youtube.com/watch?v=udb9KhHo9zA 
 

 
 

 
 
Kiaušinio baltymus suplaksite maždaug per 
25 sekundes (max 4 kiaušiniai) 
Trynį taip pat kaip baltymą suplaksite iki 
standžių putų, tik per šiek tiek ilgesnį laiką. 
Trynius plakdami įdėkite cukraus (kiek 
nurodyta recepte) ir įpilkite tiek šaukštų šilto 
vandens, kiek plaksite trynių. 

https://www.youtube.com/watch?v=udb9KhHo9zA
https://www.youtube.com/watch?v=udb9KhHo9zA
https://www.youtube.com/watch?v=udb9KhHo9zA


 
 
 

 

Info ir receptai iš VMG žurnalo 
“Verdu ir kepu” 
 

Akvafaba – ankstinių nuoviras. 
Dažniausiai naudojams avinžirnių 
nuoviras, bet gali būti ir pupelių ar 
žirnelių. Akvafaba alternatyva kiaušinio 
baltymui. 
Akvafabą, išpakant iki purių putų, 
galima naudoti gaminant: morengus, 
putėsius, veganišką sviestą, ledus, 
morengus, kekiuskus ar pyragus, 
pūstašonius blynus, glazūrą. 
Pabandykite! 
 

  
 



 

 

Morengai 
 
120 ml akvafaba 
1 šaukštelio citrinos sulčių 
½ šaukštelio vanilės ekstrakto 
200 g miltinio cukraus 
 
Spalvotiems morengams 
2 šaušteliai liofilizuotų braškių ar kitų miltelių 

 

• Speedy Chefe akvafabą suplakite su citrinos sultimis. Supilkite vanilę ir dar paplakite 

• Po šaukštą dėkite cukraus pudrą ir plakite 

• Norėdami pasigaminti spalvotų morengų įdėkite uogų miltelių 

• Konditeriniu švirkstu formuokite nedidelius morengus 

• Kepkite 2 val 120C  

• Morengams iškepus šiek tiek praverkite orkaitės dureles ir leiskite jiems lėtai atvėsti 

• Morengus laikykite sandariuose induose, kad nepatektų drėgmės 
 
 

  

 
 



 

Braškiniai ledai 
 

125 ml akvafabos 
1 šaukštelis citrinos sulčių 
Šlakelis vaninės ekstrakto 
150 g miltelinio cukraus 
125 ml augalinio pieno 
25 ml kokosų aliejaus 
2 šaukštai liofilizuotų uogų miltelių 
 

• Speedy Chefe akvafabą suplakite su citrinos sultimis. Supilkite vanilę ir dar 
paplakite 

• Po šaukštą dėkite cukraus pudrą ir plakite 

• Sudėkite uogų miltelius, paplakite 

• Perdėkite masę į dubenį, atsargiai įmaišykite kokosų aliejų ir augalinį pieną. 

• Sušaldykite šaldiklyje 
 

 

Plombyras 
 
500 ml grietinės suplakite Speedy Chefe. 
Atsargiai įmaišykite vieną indelį kondensuoto 
pieno su cukrumi. Įdėkite norimų priedų, 
uogų, šokolado, kakavos, riešutų ir t.t. 
 
Galima į gautą masę dėti 3 sutrintus bananus 
ir pora šauktų riešutų sviesto. 
 
Vietoj kondensuoto pieno galite naudoti 
Rududu ar kondensuotą pieną su kava. 
 

  



 

 

EcoPure geruvė 1,5 Eur 
9,5 Eur. vietoj 14,9 Eur. 
Kodas SS192722 

 
 

 

 

Click serijos platus 
skutukas tik 12,5 Eur. 
Kodas SS192724 



  

   

 



  
 

 
 
 

 

Samba apvali pyraginė tik 
19,9 Eur vietoj 29,9 Eur. 
Kodas SS192705 

 
 

 

Samba stačiakampė pyraginė 
tik 17 Eur vietoj 29,9 Eur. 
Kodas SS192705 

 
 

 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/wW1MMYyIEtc 
 

 

Condiserv indelis padažui 350 
ml tik 9,9 Eur Kodas 
SS192917 
Condiserv indelis padažui 350 
ml (2 vnt) tik 16 Eur Kodas 
SS192917 
 

https://youtu.be/wW1MMYyIEtc


 

  

Liepa su Tupperware šeimininkėms 27 sav. 
 

 

Padėkos dovanėlė šeimininkei, 
kai vakarėlis >100 Eur ir vienas 
suplanuotas vakarėlis 
šeimininkė gali rinktis: 
arba 2,75 l dubuo tešlai. Kodas 
TG192701 
arba apvali kompaktinė dėžutė 1 l. 
Kodas TG192702 
arba 50% vienam katalogo 
gaminiui. 
 

Dovana šeimininkei 1 lygis kai pardavimai vakarėlio metu >200 
Eur ir du suplanuoti vakarėliai šeimininkė gali rinktis: 
Arba 7,3 l Didyjį aukštąjį smaližių Kodas HG192701 plius padėkos 
dovanėlė 
Arba Dvigubas kiauraindis ir Speedy Mando. Kodas HG192703 plius 
padėkos dovanėlė 
 



Dovana šeimininkei 2 lygis kai pardavimai vakarėlio metu >300 
Eur ir du suplanuoti vakarėliai šeimininkė gali rinktis: 
Arba 7,3 l Didyjį aukštąjį smaližių, Click to go (3x900 ml) +rankenėlė, 
iškylos rinkinys 1l.  Kodas HG192702 plius padėkos dovanėlė 
Arba Dvigubas kiauraindis, Speedy Mando ir marinavimo dėžutė 1,9 l. 
Kodas HG192704 plius padėkos dovanėlė 
 

 

 

 
 


