
03 I 2020

Máme pre vás
tie správne výrobky

od 2.3. do 29.3. 2020
alebo do vypredania zásob.

(10.-13. týždeň)

Ponuka platná



Skúste nakupovať na far
Prima klima II. Ide to aj bez vr

Prima klima II 4,4 l
SS201010   28,50 €   22,50 €

Urobte si radosť nákupom na trhu! Kúpte si čerstvé lokálne potraviny  
a kyticu obľúbených kvetov.  

Súprava Prima klima II:
Prima klima II 3,2 l vysoká
Prima klima II 1,8 l nízka
SS201009   29,00 €



ať na farmárskych trhoch do našich nádob  
ima klima II. Ide to aj bez vreciek, však?

Tieto šikovné nádoby
vám pomôžu založiť
tradíciu nakupovania
bez použitia 
jednorazových obalov.
A ešte uchovajú 
potraviny d l hšie čerstvé!

Prima klima II 375 ml
PP201001   4,50 €

Objednajte si  
výrobky

v minim. hodnote 
50,00 € a získajte 
možnosť kúpiť si  

Prima klimu II 375 ml
za špeciálnu cenu.

45,00 €

Prima klima II 4,4 l, 3 ks
SS201011

Kúpte si 3 ks
Prima klimy II 4,4 l

za cenu 2 ks.



Deti budú nadšené
a školské tašky suché

Súprava Santoro:
Chlebníček Santoro Gorjuss
Vodička 310 ml
SS201012   10,90 €

* Ponuka platí do vypredania zásob.

* Ponuka platí do vypredania zásob.

Súprava Santoro:
Chlebníček Santoro Gorjuss
Vodička 310 ml
SS201013   10,90 €

10,90 €
Súprava Santoro

len za

Ponuka
platí len
v týždni

10.*

Ponuka
platí len
v týždni

10.*

10 ,90 €

Súprava Santorolen za



Súprava Pyramíd II 1:
(1x 240 ml, 1x 500 ml, 1x 800 ml)
SS201002   11,90 €

Súprava Pyramíd II 2:
(1x 1,4 l, 1x 1,9 l)
SS201001   18,90 €

Klasické výrobky, ako sú naše nádoby Pyramída, 
sú vhodné na uchovávanie rôznych koláčkov, 
malých šalátov, zvyškov jedla a ingrediencií. 
Šikovná gazdinka to všetko zužitkuje.

Box na obrúsky 650 ml
SS201017   8,90 €

22,6 x 15 x 3,9 cm

800 ml

500 ml

240 ml

1,4 l

1,9 l

Aby sme neplytvali potravinami,
musíme ich správne skladovať.

Je úzky a ľahký,
preto je ideálny 
na vaše spoločné výlety
a dobrodružstvá.

NOVÉ
FARBYNOVÉ

FARBY



Kúpte si 
Vodičku II 1 l

a získajte 
Vodičku II 750 ml

ako DARČEK.

Súprava Vodičiek pre deti:
Vodička tučniak 350 ml
Vodička dino 350 ml
SS201014   18,00 €   9,90 €

Každú minútu sa použije 1 milión plastových f liaš...
Aj vy môžete prispieť k zmene. Začnite používať  
naše Vodičky a prestaňte kupovaťvodu  
v plastových fľašiach.

Puzdro s eko slamkami  
a kefkou na čistenie
(4x slamka, 1x puzdro, 1x kefka)
SS201006   33,00 €

Súprava Eko+:
Puzdro s eko slamkami  
a kefkou na čistenie
(4x slamka, 1x puzdro, 1x kefka)
Eko pohárik 470 ml
SS201008   34,00 €

Ak si kúpite
súpravu Eko+,

Eko pohárik 470 ml
získate za 1,00 €.

Oslávte 22. marca Svetový deň v

Je čas na malú zmenu s obr

Eko pohárik 470 ml
SS201007   12,00 €   8,00 €

Súprava Vodičiek II:
Vodička II 1 l
Vodička II 750 ml
SS201018   23,00 €   12,00 €



Vodička II antikor 880 ml
SS201004   45,00 €

Vodička II antikor 600 ml
SS201003   39,00 €

Ideálna príležitosť
na prvé jarné vyvetranie
Vodičky II antikor
je 30. marca,
kedy prebehne
Medzinárodný deň
"Prejdi sa v parku".

Začnite používať tieto umývateľné, opakovane 
použiteľné slamky miesto slamiek na jedno použitie.

Vedeli ste?
Za celý svoj život použijete 2 x viac plastových 
slamiek na jedno použitie než je počet známych 
druhov rýb v oceáne.

Je to viac ako slamka. Je vyrobená zo zmiešaného 
jednorazového plastového odpadu, ktorý sa nedá 
zneškodniť mechanicky, ale na skládkach. Z tohto 
odpadu sa výrobným procesom obnovuje vysoko 
kvalitný plast a vytvára sa nový výrobok.

1 Eko slamka = 2 plastové vrecká zo skládok*
*  Slamka váži 8,27 g a plastové vrecko sa pohybuje medzi 3-6 g. 

Súprava Vodičiek II antikor:
Vodička II antikor 600 ml
Vodička II antikor 880 ml
SS201005   
84,00 €

etový deň vody v Tupperware štýle!

a malú zmenu s obrovským významom.

Kúpte si 
súpravu

a ušetríte
20,00 €.

64,00 €



Guľaté špecle
SS201016   14,50 €

Guľaté špecle: 35 x 28,5 x 3,3 cm
Škrabka: 10,2 x 10,2 x 1,5 cm

Nestrácajte čas hľadaním!  
Guľaté špecle pasujú na rôzne veľké hrnce.

HALUŠKY (ŠPECLE):
• 500 g hladkej múky
• 2 vajíčka
• ⅜ l vody
• Soľ

PRÍPRAVA:
1. Zmiešajte všetky ingrediencie na cesto.
2. Na hrniec s vriacou vodou položte Guľaté špecle.
3. Jednou rukou držte pevne rukoväť a druhou naberte cesto pomocou Optimum II 
naberačky malej. Cesto vlejte do stredu výrobku a rozotierajte pomocou škrabky.  
Halušky budú padať do vody.
4. Uvarené halušky vyplávajú na povrch asi po minúte. Vyberte ich, osušte a podávajte  
ako prílohu alebo hlavný chod. 

Vyskúšajte:
• Halušky zmiešané s maslom, strúhankou a nastrúhaným syrom.
• Halušky podávané s hríbovou omáčkou a čerstvými bylinkami.
• Halušky v polievkach alebo pokrmoch z jedného hrnca.
• Zapečené halušky: Cibuľu osmažte na masle a potom vrstvite cibuľu, halušky  

a nastrúhaný švajčiarsky syr. Upečte v mierne predhriatej rúre do zlatista a podávajte.
• Pred varením do základného cesta na halušky pridajte špenát, šunku, syr alebo bylinky.



Profi kolekcia medená panvica 
24 cm s vekom
SS201019   219,00 €

Mandolína expres
SS201015
26,90 €

Ideálny darček pre novomanželov.
Túto elegantnú panvicu  
si zamilujú!

Hľadáte vhodný darček pre niekoho, 
kto si zariaďuje novú kuchyňu? 
Mandolína expres je kompaktný  
a veľmi funkčný výrobok, ktorý 
nesmie chýbať v žiadnej domácnosti.

ČOKOLÁDOVÉ GUĽKY
S LIESKOVÝMI ORECHMI

INGREDIENCIE NA 20 GULIEK:
• ± 70 g lieskových orechov
• 125 g mliečnej alebo tmavej čokolády
• 35 g masla

PRÍPRAVA:
1. Pomocou Mandolíny expres nastrúhajte orechy  
a opražte ich na panvici do hneda.
2. Do Micro plus kanvice 1 l dajte čokoládu s maslom  
a varte v mikrovlnnej rúre 1,5 min. na 360 W. Dobre premiešajte.
3. Prisypte orechy a zamiešajte. Zo zmesi vytvorte guľky.  
Pred podávaním ich nechajte odstáť na 3 hod.

VARIANTY:
ČOKOLÁDOVÉ GUĽKY S KOKOSOM
Guľky posypte strúhaným kokosom (± 25 g)  
a dajte ich odstáť do chladničky.

ČOKOLÁDOVÉ GUĽKY S MANDĽAMI
Lieskové orechy nahraďte nasekanými mandľami.
ČOKOLÁDOVÉ GUĽKY S PISTÁCIAMI
Lieskové orechy nahraďte pistáciovými orechmi.

Doba prípravy:
15’

Doba odstátia:
± 3 hod.

Doba praženia:
± 2’

360 W
1,5’

Ušetríte 
8,00 €.

18,90 €



Usporiadajte párty už teraz
a využite všetky výhody,
ktoré ako hostiteľka získate.

Naša poradkyňa sa stane vaším skvelým mentorom.

Zoznámi vás so značkou Tupperware a pomôže vám stať sa

hostitel’kou na vašej vlastnej Tupperware párty!



Hostitel’ky, špeciálne darčeky  
a ponuka iba pre vás.

Bonus za termín
Za párty s obratom 100,00 €
a pri zjednaní nového termínu:
Priezračná misa 990 ml
TG201001

Bonus pre hostiteľku 1
Za párty s obratom 200,00 €
a pri zjednaní 2 nových termínov:
Karavána 600 ml
Karavána 1 l
HG201001
a Bonus za termín
(TG201001 ALEBO 50 % zľava
na 1 katalógový výrobok)

Bonus pre hostiteľku 2
Za párty s obratom 300,00 €
a pri zjednaní 2 nových termínov:
Priezračná misa 2,4 l
Karavána 600 ml
Karavána 1 l
HG201002
a Bonus za termín
(TG201001 ALEBO 50 % zľava
na 1 katalógový výrobok)



Guľaté ultimo 1,5 l
SS201302   10,90 €

Veľkonočné vykrajovače, 3 ks
Najväčší vykrajovač: ø 10,8 x 2,3 cm
Najmenší vykrajovač: ø 7,8 x 2,3 cm
SS201301   5,50 €

Ideálna nádoba na vel’konočné dekorácie  
a zafarbené vajíčka

Veľkonočná 
ponuka platí  
v týždni 13.

Veľkonočné vykrajovače sú obojstranné.  
Dohromady vytvoria 6 rôzne veľkých tvarov:
vajíčko, kuriatko, zajačik, malý tulipán, veľký tulipán a kvetinka. 

NOVÁ 
POTLAČ

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 

Vaša poradkyňa / Váš poradca: 

Telefón:

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
© 2020. Tupperware. Všetky práva vyhradené. Tupperware známka je majetkom Dart Industries Inc.

www.facebook.com/tupperwarehomeceewww.tupperware.sk


