5 I 2022

Oslávte
medzinárodný
Deň matiek
Ponuka platí

od 2.5. do 29.5. 2022
alebo do vypredania zásob.

(19.-22. týždeň)

Prejdite na udržateľný spôsob
pitnej vody

Znížte
množstvo
fliaš
na jedno
použitie
o 1 800 ks
každý rok.

NOVINKA

Súprava na filtrovanú vodu:
1. Filtračná kanvica Pure 2,6 l
2. Náhradná náplň do filtračnej kanvice
3. Zásobník
SS221901

63,50 €

Digitálny indikátor
životnosti
uhlíkových granúl.

Ušetríte cez
1 800 PET fliaš
ročne.*

Bez jednorazového
tonera.
Iba s uhlíkovou
náplňou.

Znižuje zápach vody
a jej kontaminanty.

Pripravte si svoj vlastný zdravý nápoj

1+1

1.

3.

2.

Nádoba s výlevným vekom 2 l, 2 ks
(bez Filtračného sitka)
11,8 x 11,8 x 25,6 cm
SS221902

43,00 €

21,50 €

Filtračné sitko
je praktická vec,
ktorá sa hodí do Nádoby
s výlevným vekom.
Oddelí lúhované
ingrediencie
alebo ľad od vody.
Sitko má zvlnené dno
zabraňujúce vystreknutiu
pri nalievaní tekutiny
do nádoby. Sitko nájdete
v našom aktuálnom
katalógu na str. 18.
R46

5,50 €

* Výpočet sa zakladá na ročnej spotrebe vody (kanvica s objemom 2,6 l x 365 dní = 949 l/rok = 1 898 PET fliaš s objemom 500 ml).

Doprajte si výdatné raňajky

Veselé ľadové kocky

Ozvláštnite vaše nápoje. Pridajte ovocie,
jedlé kvetinky alebo bylinky do ľadových kociek.

Raňajková súprava:
1. Súprava čerstvá veža II malá

NA SKLADOVANIE
A SERVÍROVANIE
RÔZNYCH TYPOV JEDLA.

Vysoká nádoba: 17,2 x 11,7 x 6,5 cm / 640 ml
Nízka nádoba: 17,2 x 11,7 x 3,7 cm / 260 ml
Veko: 17,2 x 11,7 cm
Mriežka: 14,5 x 9,5 cm

2. Kabinet II lopárik
26 x 17,5 cm

19,90 €
SS221904

Iglu, 2 ks
29,1 x 11 x 4,4 cm / 300 ml
SS221903

39,00 €

19,50 €

1.

2.

1+1

Ryby: treska, kapor,
makrela, nakladané slede

Tapas: chorizo, plnené olivy,
sušené paradajky

Šaláty: ryžový, zemiakový,
zeleninový, cestovinový

Je to skvelá
ekologická voľba!
Pomôže vám vyhnúť sa
použitiu jednorazových
obalov na uchovanie
salám, klobás, párkov.

Opatrne stlačte
a ľadové kocky
vypadnú.

NOVÁ
FARBA

Salámka
27,6 x 9,2 x 7,9 cm
SS221905

7,50 €

Zelenina ako ju nepoznáte
Malý, ale výkonný!
1.

Súprava na špirály:
1. Špiralizér na zeleninu
Ø 7,9 x 11,3 cm
2. Nadstavec na tagliatelle
SS221906

41,00 €

24,

50 €
UŠETRÍTE

16,50 €
2.
TENTO PRAKTICKÝ NÁSTROJ NA PRÍPRAVU
ZDRAVEJ VERZIE CESTOVÍN SA ZMESTÍ
AJ DO MALEJ KUCHYNE.

Nadstavec na tagliatelle

Nadstavec na špagety

1.

Nádoby Ultra pro
sa čistia vlhkou utierkou
Ultra pro mikrovlákno.
Túto utierku nájdete
v našom aktuálnom
katalógu na str. 47.
F22

12,50 €

2.

MINI PIZZA
MARGHERITA
Doba prípravy: 10 min.
Doba pečenia: 20 min. na 200 °C
INGREDIENCIE PRE 1 OSOBU:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

± 1/2 lyžice olivového oleja
2 malé ošúpané zemiaky (celkom 225 g)
± 1/2 lyžičky cesnakového prášku
Soľ a čierne korenie
1 rozšľahané vajíčko
60 ml omáčky na pizzu
30 g strúhanej mozzarely
2 lístky bazalky jemne nasekanej
Parmezán

PRÍPRAVA:

1. Predhrejte rúru na 200 °C / st. 6-7 v režime
s ventilátorom.
2. V panvici rozohrejte olivový olej.
3. Zo zemiakov vytvorte špagety pomocou
Špiralizéra na zeleninu a opečte ich na panvici.
Pridajte cesnakový prášok, soľ a čierne korenie.
Špagety opečte z oboch strán a potom ich presuňte
do Misy ultimátum 3,5 l.
4. Pridajte rozšľahané vajíčko a dobre premiešajte.
5. Špagety vráťte do panvice, rozdeľte ich na dve
rovnaké časti a vytvorte 2 malé pizzy. Vložte ich
do rúry na 15 min., kým nebudú okraje zlatohnedé.
6. Panvicu vyberte z rúry pomocou Silikónovej
rukavice. Pizzový základ rovnomerne potrite
omáčkou, posypte mozzarelou a vráťte do rúry
na 5 min., kým sa syr neroztopí.
7. Pizzu ozdobte lístkami bazalky a parmezánom.
Ihneď podávajte.
Tip: Zo špagiet môžete vytvoriť jednu veľkú pizzu.
Poznámka: Uistite sa, že vaša panvica je vhodná
do rúry. Ak nemáte teplovzdušnú rúru, zvýšte teplotu
na 220 °C.

UŠETRÍTE

37,00 €

Súprava Ultra pro:
1. Ultra pro nádoba 3,5 l
30 x 22,6 x 11,7 cm
2. Ultra pro veko 800 ml
30 x 22,6 x 3,8 cm
SS221907

109,00 €

72,00 €

* Výrobky z receptu nájdete v našom aktuálnom katalógu na jar/leto 2022.
Bližšie informácie získate od vašej poradkyne / poradcu Tupperware.

Misa ultimátum 3,5 l (B23)
v aktuálnom katalógu na str. 40.

Silikónová rukavica (L19)
v aktuálnom katalógu na str. 47.

Konečne spoločné grilovanie
1.

2.

THAJSKÝ RYBÍ BURGER
Doba prípravy: 15 min.
Doba smaženia: 20 min.
INGREDIENCIE PRE 6 OSÔB:

• 750 g filé
• 5 g nahrubo nasekaného koriandra
• 1 červená alebo zelená čili paprička
(nahrubo nasekaná)
• 3 jarné cibuľky (nahrubo nakrájané)
• 60 ml thajskej červenej kari pasty
• 1/2 limetky (ošúpanej a odšťavenej)
• Soľ a čierne korenie
• Kokosový alebo rastlinný olej na vyprážanie
Na podávanie:
• 6 hamburgerových žemlí
• Čerstvý koriander
• 1 červená cibuľa (nakrájaná nadrobno)
• 1 červená čili paprička (nakrájaná nadrobno)
• 1 šalátová uhorka (nakrájaná na plátky)
• 2 jarné cibuľky (nakrájané nadrobno)
• Sladká čili omáčka (alebo iná thajská omáčka)
• Limetky nakrájané na štvrťky

PRÍPRAVA:

1.V Mlynčeku na mäso s mlecím diskom
pomeľte rybu, koriander, čili papričku
a jarnú cibuľku do stredne veľkej misky.
Pridajte zostávajúce prísady (okrem oleja)
a dobre premiešajte.
2. Zmes rovnomerne rozdeľte na 6 porcií
a vytvarujte fašírky.*
3. Do veľkej panvice nalejte olej a zohrejte
ho na stredne veľkom plameni. Keď je olej
pripravený na vyprážanie, opatrne vložte
fašírky a smažte ich 4-5 min. z každej strany.
4. Fašírky podávajte v hamburgerových
žemliach s čerstvým koriandrom, nakrájanou
červenou cibuľkou, čili papričkou, uhorkou,
jarnou cibuľkou, čili omáčkou a limetkou.
* Na rýchle a presné vytvarovanie hamburgerov
použite Hamburgrovač.

Grilovacie kliešte:
špachtľa: 39,2 x 6,8 x 2 cm
vidlička: 39,6 x 4,2 x 1,6 cm
zostavené: 39 x 13,1 x 6,8 cm
SS221909

Súprava na hamburger:
1. Hamburgrovač
2. Mraziaca veža, 4 ks
11 x 3 cm / 150 ml (každá miska)
SS221908

14,90 €

26,50 €

Rýchlo zostavíte,
jednoducho uskladníte.
3.

Základná zostava na mlynček:
1. Podstavec
2. Rukoväť
3. Piest
SS221910

36,90 €

1.

Telo Mlynčeka na mäso & súčiastky
(Nadstavec na sušienky, Nadstavec
na klobásy)
SS221911

2.

49,90 €

Skompletizujte
tento výrobok
a objavte všetky
jeho funkcie.

Nepodceňujte silu
dobrej mikrovláknovej utierky

Vyrobené z 80 %
certifikovaného
recyklovaného
materiálu.

Dajte zbohom
odtlačkom prstov!

1.

Na správne uskladnenie surovín

Táto nádoba poskytuje ideálne podmienky na uskladnenie zemiakov.
Udrží ich v tme a dobre vetrané. Presne tak, ako to zemiaky majú radi.

Vzdušný kráľ poličiek
28,5 x 19 x 23 cm / 5,5 l

SS221913

44,50 €

29,50 €
UŠETRÍTE

UŠETRÍTE

20,00 €
JEDNODUCHÉ
RIEŠENIE
NA ZNÍŽENIE
MNOŽSTVA
POUŽÍVANÝCH
JEDNORÁZOVÝCH
PAPIEROVÝCH
UTIEROK.

Súprava utierok:
1. Utierka na riad z recyklovaného mikrovlákna, 2 ks
65 x 40 cm
2. Utierka na sklo z recyklovaného mikrovlákna, 2 ks
40 x 40 cm
SS221912

NOVÁ
FARBA

59,00 €

39,00 €
Tiež ich máte v taške vždy poruke?

Za každú objednávku
v minim. hodnote 10,00 €
si môžete kúpiť
Box na obrúsky 650 ml
za špeciálnu cenu!

15,00 €

2.

NOVÁ
FARBA

Box na obrúsky 650 ml
22,6 x 15 x 3,9 cm
PP221902

9,

90 €

IDEÁLNA VEĽKOSŤ
NA MENŠIE MNOŽSTVO
VLHČENÝCH OBRÚSKOV,
KEĎ ICH POTREBUJETE
SO SEBOU NA VYCHÁDZKU
ALEBO KRÁTKY VÝLET.

Súprava na zemiaky:
1. Vzdušný kráľ poličiek
2. Prasiatko II
24,8 x 25,7 x 14,8 cm / 2,5 l
SS221914

71,

00 €

44,50 €

By

Nájdete v každej kuchyni
od roku 1961.

UŠETRÍTE

26,50 €

vyrobené z recyklovaných
Tupperware výrobkov

Prečo potrebujete tento výrobok?
• udržuje správnu vlhkosť, takže
zemiaky nestrácajú hmotnosť
a zostávajú pevné
• minimalizuje ich klíčenie
• minimalizuje ich hnilobu
• znižuje zápach
• minimalizuje kondenzáciu
vo vnútri nádoby

Súprava dúhový poklad:
1. Mini dúhový poklad
vysoký Disney 1,2 l
13,4 x 12,4 x 14,6 cm

2. Mini dúhový poklad
Disney 450 ml
13,4 x 12,4 x 7,4 cm
Kúpte súpravu
a získajte
Mini dúhový
poklad vysoký
Disney 1,2 l
ako darček!

Zabavte sa v kuchyni
s Mickey a Minnie!

3. Mini dúhový poklad
Disney 450 ml

NOVÝ
VZOR

13,4 x 12,4 x 7,4 cm

4. Mini dúhový poklad široký
Disney 980 ml
25 x 13,4 x 7,4 cm

SS221915

42,00 €

32,50 €

Mix fix II 350 ml, 2 ks
9,9 x 11,1 x 17,4 cm
SS221916

NOVÝ
VZOR

25,00 €

12,50 €

4.
1.

1+1

Stačí niekoľkokrát pretrepať
a nápoj je hotový.

©Disney

JAHODOVÝ
KOKTAIL

2.

Doba prípravy: 5 min.
INGREDIENCIE PRE 2 OSOBY:

3.

• 100 g jahôd
• 1 lyžica práškového cukru
• 200 ml mlieka

©Disney

PRÍPRAVA:

1. Jahody rozmixujte s práškovým cukrom
v Supersonic tornáde.
2. Zmes dajte do Mix fixu II 350 ml
a prilejte mlieko. Nádobu uzatvorte vekom
a dobre pretrepte.

NAŠE DVERE
SÚ STÁLE
OTVORENÉ!
Ako začať?

Objednajte Tupperware výrobky
v minim. hodnote 50,00 €, povedzte ÁNO,
staňte sa poradkyňou a získajte zadarmo
ŠTARTOVACIU SÚPRAVU!

Milí

Neustále hl’adáme
motivovaných členov tímu
s vášňou pre pečenie a varenie.
Staňte sa jedným z nás!
Výhody Tupperware poradkyne:
1. provízia z predaja
2. kvalifikácia do súťaží o odmeny
na základe výšky obratu
3. účasť v 3-fázovom programe
pre nové poradkyne podporená vzorkami výrobkov
a bezplatnými školeniami

ZÁKAZNÍCI

špeciálne odmeny a ponuka iba pre vás.
PONUKA PLATÍ od 2.5. do 29.5. 2022.

Bonus za objednávku:
Za objednávku v minim. hodnote 110,00 €
získate:
Malá hitparáda 300 ml, 2 ks
TG221901

NOVÉ
FARBY

KROK 1

• Hitparáda 1 l
• Univerzálna škrabka
• Nákupná taška XL so zipsom
• Katalóg
• 10 letákov

Kedy: 2.-5. týždeň po privítaní
Ako: objednajte výrobky v minim. hodnote 160,00 €
Čo získate: minim. 36,80 € z ponúknutej 23 % zľavy

1.

+ možnosť kúpiť si Špiralizér na zeleninu
s Nadstavcom na tagliatelle za špeciálnu cenu!

NOVÉ
FARBY
Platí len
pre nové
poradkyne!

2.

3.
NOVÝ
MATERIÁL
Špiralizér na zeleninu
Nadstavec na tagliatelle
OB221001
Predajná cena: 41,00 €

18,90 €

NOVÁ
FARBA

Mimoriadna ponuka s objednávkou:
Objednajte výrobky v minim. hodnote 160,00 €
a môžete si kúpiť za špeciálnu cenu*:
Hitparáda 1,5 l, 2 ks
PP221901

*P
 oradkyne, ktoré sa účastnia uvítacieho programu,
si môžu kúpiť iba jeden Špiralizér na zeleninu
s nadstavcom.

x1

x 10

KROK 2 & 3

Buďte v kontakte so svojou poradkyňou
a dozviete sa viac.

Bonus pre zákazníka:
Za objednávku v minim hodnote 160,00 €
získate:
1. Eko+ zázračná misa 775 ml, 2 ks
2. Eko+ zázračná misa 1,1 l
3. Eko+ zázračná misa 1,75 l
HG221901
a Bonus za objednávku
(TG221901 ALEBO 50 % zľava
na 1 katalógový výrobok)

8,90 €*
* Bližšie informácie získate od vašej Tupperware poradkyne.

Je čas na raňajky

Veselé misky, 3 ks
Ø 16 x 5 cm / 550 ml
SS221917

15,50 €

Vaša poradkyňa / Váš poradca:
Telefón:
Milá(ý),

dovoľte mi, aby som Vás pozvala na našu párty Tupperware, ktorá sa bude konať u hostiteľky:
v

kedy

od

hodiny. Tešíme sa na Vás.

Vaša poradkyňa / Váš poradca Tupperware
Autorské práva k publikácii sú majetkom spoločnosti Tupperware. Táto publikácia, ani žiadne jej časti, nesmú byť bez predchádzajúceho
písomného súhlasu spoločnosti reprodukované alebo inak používané akýmikoľvek prostriedkami, vrátane používania názvov,
loga a vyobrazení výrobkov na reklamné alebo iné účely. Právo na zmenu farby alebo tvaru výrobku, úpravy a tlačové chyby vyhradené.
Farby na obrázkoch sa môžu líšiť od skutočných farieb výrobkov. Dekorácie a potraviny nie sú zahrnuté v cene výrobku. Táto akcia
je určená pre verejnosť. Ceny sú uvedené vrátane platnej DPH a rozumejú sa ako odporučené. Zoznam distribučných centier nájdete
na www.tupperware.sk.
Tupperware Czech Republic spol. s r. o., Holečkova 100/9, Praha 5, 150 00
© 2022. Tupperware. Všetky práva vyhradené. Tupperware známka je majetkom Dart Industries Inc.

www.tupperware.sk

www.facebook.com/tupperwarehomecee

www.instagram.com/tupperwareincee

