
Zachráňme 
planétu!

 3 I 2022

alebo do vypredania zásob.

(10.-13. týždeň)

od 28.2. do 27.3. 2022
Ponuka platí



Na budúcnosť musíme myslieť už teraz
Je čas urobiť zmenu, aby sme zachránili našu planétu.

20,90 €

NA OBČERSTVENIE  
PO CELÝ DEŇ

1. 

14,50 €

17,40 €

19,00 €

28,00 €

28,30 €

31,50 €

Každá
Eko+ vodička
predstavuje
14 kg menej

jednorazového
plastového 

odpadu.1

Kefa sa hladko dostane  
do všetkých záhybov
i cez štíhle hrdlo fľaše.
Je to perfektný pomocník  
na uchovanie dokonale  
čistej Vodičky.

Súprava Eko+ vodička 1:
1. Eko+ vodička II 2 l
2. Kefa na Vodičky rovná
Ø 5 x 37,4 cm
SS221001

Súprava Eko+ vodička 2:
1. Eko+ vodička 1 l
2. Eko+ vodička II 750 ml
SS221002

Eko+ súprava na cesty 1:
1. Eko+ vodička II 500 ml
2. Eko+ maxi twin
22,5 x 12,3 x 6,8 cm
3. Eko+ mini twin
9,7 x 8,5 x 5,2 cm
SS221003

Eko+ súprava na cesty 2:
1. Eko+ vodička 500 ml
2. Eko+ twin
12,9 x 10,9 x 5,2 cm
3. Eko+ veľký twin
14 x 11,7 x 6,8 cm
SS221004

1. 
2. 

Kúpte  
Eko+ vodičku 1 l  

a získajte  
Eko+ vodičku II 750 ml 

ako darček.

V ceně súpravy 
Eko+ maxi Twin 

zadarmo.

Kúpte súpravu  
Eko+ Twinov a 

získajte  
Eko+ vodičku 500 ml 

ako darček.

1. 
2. 

1. 

3. 

2. 

2. 
3. 1. 

1 Výpočet sa zakladá na dennej spotrebe vody (2 l) z jednorazových plastových fliaš. * Nepoužívajte na horúce a sýtené nápoje alebo so zariadením na výrobu sýtených nápojov.

NOVÁ
FARBA

ĽAHKO SA PLNIA
A DOBRE  
SA Z NICH PIJE.

Oslávte s nami  
Svetový deň vody  
22. marca a urobte  
malý krok pre lepšiu 
budúcnosť.
1. Začnite nosiť fľašu  

na opakované použitie.
2. Doplniť ju môžete 

kdekoľvek a zároveň 
prestanete plytvať plastom  
na jedno použitie.



Už neplytvajte potravinami
Skladujte ovocie a zeleninu správnym spôsobom. 

Naše nádoby im ponúknu optimálnu klímu.

Ventilom ovládate
prúdenie vzduchu.

Integrovaná mriežka
na dne nádoby pomáha

odvádzať vlhkosť 
mimo skladované potraviny.

Naskenujte kód
a pozrite sa na kompletný 
zoznam ovocia a zeleniny, 
ktoré môžete v nádobách 

uskladniť.

32,50 €

39,50 €

32,50 €

56,00 €

70,50 €

65,00 €

Súprava Prima klima II 1:
1. Prima klima II 4,4 l
28,5 x 19 x 13,5 cm
2. Prima klima II 1,8 l nízka
28,5 x 19 x 7 cm
SS221005

Súprava Prima klima II 2:
3. Prima klima II 1,8 l vysoká, 2 ks
19 x 14 x 13,5 cm
4. Prima klima II 1,8 l nízka
SS221006

Prima klima II 4,4 l, 2 ks
SS221007

1. 

3. 

4. 

2. 

UŠETRÍTE 
31,00 €

Tabuľka vám napovie, 
ako správne skladovať
jednotlivé suroviny.

Kúpte 1 kus
a 2. získajte

zadarmo!

Chcete si zorganizovať chladničku? 

Kúpte  
Prima klimu II 4,4 l  

a získajte  
Prima klimu II 1,8 l 

nízku  
ako darček.



Súprava Uni barelov:
1. Uni barel 325 ml
2. Uni barel 550 ml
3. Uni barel 825 ml
SS221011

Vždy pripravené na všetko
Ľahké a 100 % vodotesné.

Výber je na vás. Veká pasujú na každú nádobu.

dresing do šalátu

25,50 €
43,50 €

11,50 €10,50 €9,50 €
15,50 €14,50 €13,50 €

Uni barel 825 ml
Ø 9,1 x 17 cm
SS221010

Uni barel 550 ml
Ø 9,1 x 12,5 cm
SS221009

Uni barel 325 ml
Ø 9,1 x 8,3 cm
SS221008

UŠETRÍTE 
4,00 €

NOVINKA

TACO ŠALÁT
Doba prípravy: 10 min.
Doba smaženia: 8 min. 

INGREDIENCIE NA 1 PORCIU:
• 150 g mletého kuracieho alebo hovädzieho 

mäsa
• ± 1 lyžička taco korenia* 
• ± ¼ lyžičky soli
• 45 g cherry paradajok (rozkrojených na 1/2) 
• 35 g varenej kukurice
• 40 g papriky nakrájanej na malé kocky
• 1 lyžica červenej cibule nakrájanej  

na malé kocky
• 35 g strúhaného syra  

(čedar alebo kravský či ovčí syr s čili)
• 25 g nasekaného hlávkového šalátu 

(rímsky, ľadový šalát) 
• Tortila nakrájaná na prúžky (voliteľné)
Na dresing:
• ± 2 lyžice olivového oleja
• ± 1 lyžica limetkovej šťavy
• Nasekaný koriander
• Soľ a čierne korenie na dochutenie

PRÍPRAVA:
1. V Hitparáde 1 l premiešajte mäso s taco korením
a soľou. Zahrejte panvicu na strednom plameni  
a mäso smažte 5-8 minút. Zmes odložte stranou  
a nechajte vychladnúť.
2. Do Uni barelu 825 ml nalejte dresing a potom 
postupne vrstvite ostatné ingrediencie: paradajky, 
papriku, kukuricu, osmažené mäso, syr, cibuľu  
a navrch dajte hlávkový šalát. Nakoniec pridajte 
tortilové prúžky.
3. Uni barel uzavrite vekom a uskladnite v chladničke.
4. Pred podávaním nádobu pretrepte, aby sa všetky 
ingrediencie premiešali. Šalát servírujte v miske 
alebo konzumujte priamo z Uni barelu.

TIP:
*  Ak chcete pripraviť domáce taco korenie, 

skombinujte nasledovné prísady:
± 1 lyžička sušeného čili
± 1 lyžička sušeného cesnaku
± ½ lyžičky sladkej papriky
± ½ lyžičky rasce
± ½ lyžičky sušenej cibule
± ¼ lyžičky kajenského korenia
± ¼ lyžičky čierneho korenia
± ¼ lyžičky soli
± ¼ lyžičky oregana

* Eko+ slamka nie je súčasťou súpravy. Foto je len ilustračné. Eko+ slamku, 2 ks (C58) nájdete v katalógu na str. 8.

UŠETRÍTE 
18,00 €

1. 

3. 

2. 

IDEÁLNY NA NÁPOJE 
SO SEBOU. VEKO MÁ 
OTVOR NA SLAMKU.



JEDNODUCHÝM ZATOČENÍM
OSUŠÍTE OBĽÚBENÝ ŠALÁT.

CELÝ OBED
Z JEDNÉHO HRNCA

NIČ VIAC UŽ NEPOTREBUJETE. 
SAMOTNÁ MISA BUDE 
ELEGANTNÝM DOPLNKOM  
NA VAŠOM STOLE,  
DO KTORÉHO MÔŽETE 
NASERVÍROVAŤ ŠALÁT  
ALEBO INÉ STUDENÉ 
PREDKRMY ČI PRÍLOHY.34,50 €

51,50 €

Šalátový karusel 
Ø 23,1 x 18 cm / 3,9 l
SS221012

Súprava pomocníkov:
1. Optimum II kliešte
29,5 x 5,7 cm
2. Optimum II obracačka široká
32,5 x 12,5 cm
SS221013

12,50 €
25,00 € Nechajte do kuchyne vstúpiť 

čerstvé jarné suroviny.
Za každú objednávku 

v minim. hodnote 80,00 €
si môžete kúpiť 

Micro plus 3. generácie 3 l
za špeciálnu cenu! 

89,00 €

Micro plus 3. generácie 3 l
PP221001

Tiež vás tak baví príprava nových  
a chutných receptov?

UŠETRÍTE 
9,00 €

109,00 €

19,50 €

Profi kolekcia panvica 24 cm
SS221014

Alibaba
31,2 x 25,4 x 3,4 cm 
lyžička: 11,9 cm / objem: 7 ml
SS221015

Aljaška 2,25 l
31 x 23 x 6 cm
SS221016

17,50 €
26,50 €

A je tu jar! 
Privítajte toto ročné obdobie s novými zdravými návykmi.

UŠETRÍTE 
17,00 € 1. 

2. 

Kúpte  
Optimu II kliešte  

a získajte 
Optimum II 

obracačku širokú 
ako darček.



Bonus za termín
Za párty s obratom 110,00 €
a pri zjednaní nového termínu:
Swing vysoký 1,6 l
TG221001

Bonus pre hostiteľku 1
Za párty s obratom 220,00 €
a pri zjednaní 2 nových termínov:
1. Swing 450 ml
2. Swing 1 l
3. Swing 2,2 l
HG221001
a Bonus za termín
(TG221001 ALEBO 50 % zľava
na 1 katalógový výrobok)

Bonus pre hostiteľku 2
Za párty s obratom 330,00 €
a pri zjednaní 2 nových termínov:
1. Swing 450 ml
2. Swing 700 ml
3. Swing 1 l
4. Swing vysoký 1,6 l
5. Swing 2,2 l
HG221002
a Bonus za termín
(TG221001 ALEBO 50 % zľava
na 1 katalógový výrobok)

RAVIOLI  
SO SUŠENÝMI 
PARADAJKAMI  
A PARMEZÁNOM
Doba prípravy: 30 min.
Doba varenia: 7 min. 

INGREDIENCIE PRE 4 OSOBY:
Náplň: 
• 150 g parmezánu
•  150 g sušených paradajok v oleji 
Cesto na ravioli:
• 400 g hladkej múky 
• 4 vajíčka (strednej veľkosti) 
• 2 lyžice vody 
• 2 lyžice olivového oleja 
• Múka na poprášenie cesta 
• Soľ
Na servírovanie: 
• Parmezán, olivový olej a niekoľko lístkov 

bazalky

1. Na Mini strúhadle nastrúhajte parmezán. 
Sušené paradajky nechajte odkvapkať.  
Potom ich nasekajte v Supersonic tornáde  
a premiešajte s parmezánom.
2. V Mise ultimátum 3,5 l vymiešajte múku, 
vajíčka, vodu a olivový olej pomocou Silikónovej 
stierky II. Cesto ďalej mieste rukami, kým nebude 
hladké a elastické. Nemalo by se lepiť  
ani na misu a ani na vaše ruky.
3. Cesto rozdeľte na 6 bochníkov (±110 g každý).  
Apollo podložku poprášte múkou. Valček II 
naplňte studenou vodou a jeden bochník 
rozvaľkajte do veľkosti výrobku Alibaba.
4. Alibabu poprášte múkou a položte na neho 
rozvaľkané cesto. Použitím Silikónovej mašľovačky II 

potrite kraje raviol vodou, aby se ľahko uzavreli. 
Do každej ravioli urobte malú jamku a naplňte 
ju lyžičkou paradajkovoparmezánovej náplne. 
Vyváľajte ďalší bochník cesta, prikryte ním cesto  
s náplňou a jemne rozváľajte Valčekom II.  
Tým sa ravioli uzavrú a prekroja.
5. Ravioli vyklopte do Aljašky 2,25 l.
6. Rovnako postupujte ešte dvakrát pri spracovávaní 
ostatných bochníkov. 
7. Ravioli  povarte vo vriacej osolenej vode asi  
7 minút. Potom ich sceďte v Perfektnom cedítku.
8. Podávajte s olivovým olejom, niekoľkými 
lístkami bazalky a vločkami parmezánu, 
ktoré vytvoríte Univerzálnou škrabkou.

PRÍPRAVA:

3. 

5. 

2. 

4. 

2. 

3. 

1. 

1. 

Všetko na jednom mieste
vo vašom šuplíku.

špeciálne odmeny a ponuka iba pre vás.
O TS ,E ’T LH KI Y



Darčeková súprava Eko+:
1. Eko+ hrnček na kávu
17,9 cm / 490 ml
2. Eko+ obedár s rozdeľovníkom
25 x 15,6 x 5,2 cm
SS221017

Vyjadrite vďačnosť
krásnym darčekom

1. 

25,00 €
41,00 €

NOVÉ
FARBY

NOVÝ
MATERIÁL

2. 

EKO+ HRNČEK NA KÁVU JE RIEŠENÍM,
AKO SA ZBAVIŤ JEDNORAZOVÝCH KELÍMKOV  
NA KÁVU, KTORÉ VÝZNAMNE ZAŤAŽUJÚ  
NAŠU ZEM.

UŠETRÍTE 
16,00 €

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
© 2022. Tupperware. Všetky práva vyhradené. Tupperware známka je majetkom Dart Industries Inc.

www.facebook.com/tupperwarehomeceewww.tupperware.sk www.instagram.com/tupperwareincee


