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Oslavte 
mezinárodní
Den matek
od 2.5. do 29.5. 2022
nebo do vyprodání zásob.

Nabídka platí

(19.-22. týden)



Přejděte na udržitelný způsob
pitné vody

Snižte 
množství

lahví  
na jedno 
použití

o 1 800 ks 
každý rok.

Sada na filtrovanou vodu:
1. Filtrační konvice Pure 2,6 l
2. Zásobník
3. Náhradní náplň do Filtrační konvice
SS221901

1 715 Kč

NOVINKA

Připravte si svůj vlastní zdravý nápoj

Bez jednorázového 
toneru. Pouze  
s uhlíkovou  

náplní.

Snižuje zápach vody
a její kontaminující 

látky.

Digitální indikátor 
životnosti

uhlíkových 
granulí.

Ušetříte přes  
1 800 PET lahví 

ročně.*

1. 

2. 

3. 

1+1

580 Kč
1 160 Kč

Nádoba s výlevným víkem, 2 ks
(bez Filtračního sítka)
11,8 x 11,8 x 25,6 cm / 2 l
SS221902

Filtrační sítko je 
praktická věc,  
která se hodí  
do Nádoby s výlevným 
víkem. Oddělí 
louhované ingredience 
nebo led od vody.  
Sítko má zvlněné 
dno, které zabraňuje 
vystříknutí, když se 
tekutina nalévá  
do nádoby.
Sítko naleznete  
v našem aktuálním
katalogu na str. 18.

R46      145 Kč

* Výpočet se zakládá na roční spotřebě vody (konvice o objemu 2,6 l x 365 dní = 949 l/rok = 1 898 PET lahví o objemu 500 ml).



Originální ledové 
kostky
Ozvláštněte vaše nápoje.  
Do ledových kostek přidejte 
ovoce, jedlé květiny nebo bylinky.

Je to skvělá ekologická volba! 
Pomůže vám vyhnout se 

použití jednorázových 
plastových fólií na uchování 
salámů, klobás nebo párků.

Opatrně stlačte 
a ledové kostky 
vypadnou.

Dopřejte si vydatnou snídani

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

Snídaňová sada:
1. Sada kabinet II malá
Vysoká nádoba: 17,2 x 11,7 x 6,5 cm / 640 ml 
Nízká nádoba: 17,2 x 11,7 x 3,7 cm / 260 ml
Víko: 17,2 x 11,7 cm
Mřížka: 14,5 x 9,5 cm
2. Kabinet II prkénko
26 x 17,5 cm
SS221904

2. 
1. 

525 Kč

205 Kč

535 Kč

1 050 Kč

1+1

Ryby: treska, kapr, makrela,
nakládané sledě

Tapas: chorizo, plněné olivy,
sušená rajčata

Saláty: rýžový, bramborový, 
zeleninový, těstovinový

NA SKLADOVÁNÍ
A SERVÍROVÁNÍ
RŮZNÝCH TYPŮ JÍDLA.

Salámek
27,6 x 9,2 x 7,9 cm
SS221905

NOVÁ 
BARVA



2. 

1. 

Zelenina jak ji neznáte

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

Mísa ultimátum 3,5 l (B23)
v aktuálním katalogu na str. 40.

Silikonová rukavice (L19)
v aktuálním katalogu na str. 47.

Ušetříte 
450 Kč

Ušetříte 
1 000 Kč Výrobky z receptu najdete v našem aktuálním katalogu na jaro/léto 2022.  

Bližší informace získáte od vaší poradkyně / vašeho poradce Tupperware.

Sada na spirály:
1. Spiralizér na zeleninu
Ø 7,9 x 11,3 cm
2. Nástavec na tagliatelle
SS221906

660 Kč

1 945 Kč

1 110 Kč

2 945 Kč

Nástavec na špagetyNástavec na tagliatelle

Malý, ale silný!

Nádoby Ultra pro
se čistí vlhkou utěrkou
Ultra pro mikrovlákno.
Tuto utěrku naleznete
v našem aktuálním 
katalogu na str. 47.

F22      345 Kč

MINI MARGHERITA
Doba přípravy: 10 min.
Doba opékání: 10 min.
Doba pečení: 20 min. na 200 °C  

INGREDIENCE PRO 1 OSOBU:
• 1/2 lžíce olivového oleje 
• 2 malé červené brambory (celkem 225 g)
• 1/2 lžičky mletého česneku
• Sůl a pepř
• 1 rozšlehané vejce
• 60 ml omáčky na pizzu 
• 30 g strouhané mozzarelly 
• 2 lístky jemně nasekané bazalky
• Parmazán

1. Troubu předehřejte na 200 °C / st. 6-7 v režimu  
s ventilátorem.
2. V pánvi rozehřejte olivový olej. 
3. Z brambor vytvořte špagety za pomocí Spiralizéru 
na zeleninu a opečte je na pánvi. Okořeňte je
mletým česnekem, solí a pepřem. Špagety opečte  
z obou stran a přesuňte je do Mísy ultimátum 3,5 l. 
4. Přidejte rozšlehané vejce a dobře promíchejte.
5. Špagety vraťte do pánve, rozdělte je na dvě stejné 
části a vytvořte z nich 2 malé pizzy. Vložte je  
do trouby a pečte 15 min., dokud nebudou křupavé  
a okraje zlatavě hnědé.
6. Pánev vyjměte z trouby za pomocí Silikonových 
rukavic, pizzy potřete omáčkou a posypte 
mozzarellou. Potom je vložte zpět do trouby  
na 5 min., dokud se sýr neroztaví.
7. Pizzy ozdobte nasekanou bazalkou, parmazánem 
a ihned podávejte.

Tip: Ze špaget můžete vytvořit jednu velkou pizzu.
Poznámka: Ujistěte se, že vaše pánev je vhodná 
do trouby. Pokud nemáte horkovzdušnou troubu, 
zvyšte teplotu na 220 °C.

PŘÍPRAVA:

1. 

2. 

TENTO PRAKTICKÝ NÁSTROJ
NA PŘÍPRAVU ZDRAVÉ VERZE TĚSTOVIN 
SE VEJDE I DO MALÉ KUCHYNĚ.



Konečně společné grilování

THAJSKÝ RYBÍ BURGER
Doba přípravy: 15 min.
Doba smažení: 20 min. 

INGREDIENCE PRO 6 OSOB:
• 750 g filé
• 5 g nahrubo nasekaného koriandru
• 1 červená nebo zelená chilli paprička  

(nahrubo nasekaná)
• 3 jarní cibulky (nahrubo nakrájené)
• 60 ml thajské červené kari pasty
• 1/2 limetky (oloupané a odšťavené)
• Sůl a pepř
• Kokosový nebo rostlinný olej na smažení
Na podávání:
• 6 hamburgerových housek
• Čerstvý koriandr
• 1 červená cibule (nakrájená nadrobno)
• 1 červená chilli paprička (nakrájená nadrobno)
• 1 salátová okurka (nakrájená na plátky)
• 2 jarní cibulky (nakrájené nadrobno)
• Sladká chilli omáčka (nebo jiná thajská omáčka)
• Limetky nakrájené na čtvrtky

1. V Mlýnku na maso s mlecím diskem 
rozemelte rybu, koriandr, chilli papričku  
a jarní cibulku do středně velké misky. 
Přidejte zbývající přísady (kromě oleje)  
a dobře promíchejte.
2. Směs rovnoměrně rozdělte na 6 porcí  
a vytvarujte placky.*
3. Do velké pánve nalijte olej a zahřejte ho  
na středně velkém plameni. Když je olej 
připravený ke smažení, burgery smažte  
4-5 min. z každé strany (do zlatova).
4. Burgry podávejte v hamburgerových 
houskách s čerstvým koriandrem, nakrájenou 
červenou cibulkou, chilli papričkou, okurkou, 
jarní cibulkou, chilli omáčkou a limetkou. 

*  Na rychlé a přesné vytvarování hamburgerů
použijte Hamburgrovač. 

PŘÍPRAVA:

Sada na hamburger:
1. Hamburgrovač
2. Mrazící věž, 4 ks
11 x 3 cm / 150 ml (každá nádoba)
SS221908

715 Kč

400 Kč

1 000 Kč

1 345 Kč

Rychle sestavíte,
jednoduše uskladníte. 

1. 

2. 

3. 

2. 

1. 

Tělo Mlýnku na maso & součástky
(Nástavec na sušenky, Nástavec  
na klobásy)
SS221911

Grilovací kleště:
špachtle: 39,2 x 6,8 x 2 cm
vidlička: 39,6 x 4,2 x 1,6 cm 
sestavené: 39 x 13,1 x 6,8 cm
SS221909

Zkompletujte
tento výrobek
a objevte všechny
jeho funkce.

Základní sestava na mlýnek:
1. Podstavec
2. Rukojeť
3. Píst
SS221910



Nepodceňujte sílu 
dobré mikrovláknové utěrky

1 055 Kč

795 Kč

1 200 Kč

1 595 Kč

1 200 Kč

1 915  Kč

Sada utěrek:
1. Utěrka na nádobí z recyklovaného mikrovlákna, 2 ks
65 x 40 cm
2. Utěrka na sklo z recyklovaného mikrovlákna, 2 ks
40 x 40 cm
SS221912

SNADNÉ ŘEŠENÍ
NA SNÍŽENÍ
MNOŽSTVÍ 
POUŽÍVANÝCH
JEDNORÁZOVÝCH
PAPÍROVÝCH 
UTĚREK.

IDEÁLNÍ VELIKOST NA MENŠÍ MNOŽSTVÍ
UBROUSKŮ, KDYŽ POTŘEBUJETE
NA VYCHÁZKU NEBO KRÁTKÝ VÝLET.

Dejte sbohem
otiskům prstů!

Proč potřebujete tento výrobek?
• udržuje správnou vlhkost, 

takže brambory neztrácejí 
hmotnost a zůstávají pevné

• minimalizuje jejich klíčení
• minimalizuje jejich hnilobu
• snižuje zápach
• minimalizuje kondenzaci  

uvnitř nádoby

Ušetříte 
540 Kč

Také je máte v tašce vždy po ruce?

265 Kč

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

Vzdušný král poliček
28,5 x 19 x 23 cm
SS221913

Sada na brambory:
1. Vzdušný král poliček
2. Prasátko II
24,8 x 25,7 x 14,8 cm / 2,5 l
SS221914

1. 

2. 

NOVÁ
BARVA

NOVÁ
BARVA

Na správné uskladnění surovin
Tato nádoba poskytuje ideální podmínky na uskladnění brambor.  

Udrží je ve tmě a dobře větrané. Přesně tak, jak to brambory mají rády.

Za každou objednávku
v min. hodnotě 300 Kč

si můžete koupit
Box na ubrousky 650 ml

za speciální cenu!

Vyrobené z 80 %
certifikovaného
recyklovaného

materiálu.

Najdete v každé kuchyni  
od roku 1961.

vyrobené z recyklovaných
Tupperware výrobků

Ušetříte 
405 Kč

Ušetříte 
715 Kč

By



Sada duhový poklad:
1. Mini duhový poklad 
vysoký Disney 1,2 l
13,4 x 12,4 x 14,6 cm
2. Mini duhový poklad 
Disney 450 ml
13,4 x 12,4 x 7,4 cm

3. Mini duhový poklad  
Disney 450 ml
13,4 x 12,4 x 7,4 cm
4. Mini duhový poklad široký 
Disney 980 ml
25 x 13,4 x 7,4 cm
SS221915

880 Kč
1 135 Kč

©Disney

NOVÝ 
VZOR

Zabavte se v kuchyni 
s Mickeym a Minnie

Stačí několikrát protřepat
a nápoj je hotový.1+1

NOVÝ 
VZOR

©Disney

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

340 Kč
680 Kč

Kupte sadu 
a získejte 

Mini duhový 
poklad vysoký 

Disney 1,2 l
jako dárek. 

1. 

2. 

3. 

4. 

JAHODOVÝ 
KOKTEJL
Doba přípravy: 5 min. 

INGREDIENCE PRO 2 OSOBY:
• 100 g jahod 
• 1 lžíce moučkového cukru
• 200 ml mléka

PŘÍPRAVA:
1. Jahody s moučkovým cukrem rozmixujte 
v Supersonic tornádu.
2. Směs dejte do Mix fixu II 350 ml  
a přilijte mléko. Nádobu přiklopte víkem  
a dobře protřepejte.  



Bonus za objednávku:
Za objednávku v hodnotě 2 885 Kč
získáte:
Malá hitparáda 300 ml, 2 ks
TG221901

Bonus pro zákazníka:
Za objednávku v hodnotě 4 200 Kč
získáte:
1. Eko+ zázračná mísa 775 ml, 2 ks
2. Eko+ zázračná mísa 1,1 l
3. Eko+ zázračná mísa 1,75 l
HG221901
a Bonus za objednávku
(TG221901 NEBO 50 % slevu
na 1 katalogový výrobek)

Mimořádná nabídka s objednávkou:
Objednejte výrobky v min. hodnotě 4 200 Kč  
a můžete si koupit za speciální cenu*:
Hitparáda 1,5 l, 2 ks
PP221901

NOVÉ
BARVY

NOVÁ
BARVA

NOVÉ
BARVY

NOVÝ 
MATERIÁL

1. 

2. 

3. 

240 Kč*x 1 x 10x 1 x 10

Spiralizér na zeleninu 
Nástavec na tagliatelle
prodejní cena: 1 110 Kč
OB221001

Neustále hledáme 
motivované členy týmu 
s vášní pro pečení a vaření. 
Staňte se jedním z nás!

Výhody Tupperware poradkyně:
1.  provize z prodeje
2.  kvalifikace do soutěží o odměny  

na základě výše obratu
3. účast v 3-fázovém programu  

pro nové poradkyně podpořená vzorkami  
výrobků a bezplatnými školeními

KROKY 2 & 3

KROK 1
Kdy: 2.-5. týden po přivítání
Jak: objednejte výrobky v min. hodnotě 4 200 Kč
Co získáte: min. 966 Kč z nabízené 23% slevy 
+ možnost koupit si Spiralizér na zeleninu 
s Nástavcem na tagliatelle za speciální cenu!

Buďte v kontaktu se svojí poradkyní  
a dozvíte se více. 

*  Poradkyně, které se účastní uvítacího programu  
si mohou koupit pouze jeden Spiralizér na zeleninu 
s Nástavcem na tagliatelle. 

Platí pouze
pro nové

poradkyně

NAŠE DVEŘE
JSOU STÁLE
OTEVŘENÉ!
Jak začít?
Objednejte Tupperware výrobky
v min. hodnotě 1 310 Kč, řekněte ANO,
staňte se poradkyní a získejte zdarma
STARTOVACÍ SADU!

• Hitparáda 1 l
• Univerzální škrabka
• Nákupní taška se zipem
• Katalog
• 10 letáků

speciální odměny a nabídka pouze pro vás. 
Milí Á NK ÍA CZ IZ

NABÍDKA PLATÍ od 2.5. do 29.5. 2022.

*  Bližší informace získáte od vaší Tupperware poradkyně. 

515 Kč



Je čas na snídani

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

420 Kč

Autorská práva k publikaci jsou majetkem společnosti Tupperware. Tato publikace ani žádné její části nesmí být  
bez předcházejícího písemného souhlasu společnosti reprodukovány nebo jinak užívány jakýmikoliv prostředky, 
včetně používání názvů, loga a vyobrazení výrobků pro reklamní či jiné účely. Právo na změnu barvy nebo tvaru 
výrobku, úpravy a tiskové chyby vyhrazeno. Barvy na obrázcích se mohou lišit od skutečných barev výrobků. Dekorace 
a potraviny nejsou zahrnuty v ceně výrobku. Tato akce je určena pro veřejnost. Ceny jsou uvedeny včetně platné DPH  
a rozumějí se jako doporučené. Tupperware Czech Republic spol. s r. o., Holečkova 100/9, Praha 5, 150 00
©2022, Tupperware. Všechna práva vyhrazena. Tupperware známka je majetkem Dart Industries Inc.

Milá(ý),  

dovolte mi, abych Vás pozvala na naši párty Tupperware, která se bude konat u hostitelky: 

 

v                                                                                       kdy  

od                                                                                    hodin. Těšíme se na Vás.

Vaše poradkyně / Váš poradce Tupperware 

Vaše poradkyně / Váš poradce: 

Telefon:

www.facebook.com/tupperwarehomecee www.instagram.com/tupperwareinceewww.tupperware.cz


