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Rozmazlujte sebe
i nejbližší

od 30.5. do 26.6. 2022
nebo do vyprodání zásob.

Nabídka platí

(23.-26. týden)



NEPEČENÝ 
CHEESECAKE
Doba přípravy: 20 min.
Doba vaření: 15 s na 900 W
Doba odstátí: 1 min. / 6 hod.  

INGREDIENCE PRO 8 OSOB:
• Rostlinný / kokosový olej na vymazání nádoby 
• 1 balíček neochucené želatiny (±12 ml)
• 235 ml studené husté smetany
• 450 g smetanového sýra 
• 90 g prosátého moučkového cukru
• 1½ lžíce citronové šťávy
• 1 lžička vanilkového extraktu
Na korpus:
• 140 g grahamových sušenek  

(rozdrcených na jemno) 
• 3 lžíce třtinového cukru 
• 60 g rozpuštěného másla
• Špetka soli

1. Amaroun vymažte olejem za pomocí Silikonové 
mašlovačky II. 
2. V Micro plus konvici smíchejte želatinu s 60 ml 
smetany, dobře promíchejte a nechte 1 min. odstát. 
Potom konvici vložte do mikrovlnné trouby a vařte 
15 sekund na 900 W. Nechte vychladnout. 
3. Zbytek smetany ušlehejte do tuha.*
4. V Míse na míchání 6,5 l smíchejte smetanový sýr 
s moučkovým cukrem. Přidejte citronovou šťávu, 
vanilkový extrakt a vychladlou želatinu. Dobře 
promíchejte. 
5. Polovinu šlehačky vmíchejte k sýrové směsi, 
dobře promíchejte a postupně přidejte i druhou 
polovinu.
6. Smetanovou směs nalijte do Amarounu, uhlaďte ji 
a vložte do lednice na 4-5 hod. 
7. Smíchejte ingredience na korpus. Směs natlačte 
kolem dokola na smetanovou část a dejte do lednice 
na 1 hod. 
8. Cheesecake z formy opatrně vyklopte, vyjměte 
prostřední část a ozdobte jej drobným ovocem. 
9. Před podáváním uchovávejte v lednici.

Tip: Smetanu snadno vyšleháte do tuha v Měrném rychlíku. 

PŘÍPRAVA:

Ikonický výrobek je zpětTupperware®

The Vintage
Collection

Za každou objednávku
v min. hodnotě 300 Kč

si můžete koupit
Amaroun (bez talíře)

za speciální cenu!

375 Kč

835 Kč

Amaroun (bez talíře)
Ø 24 x 8 cm / 1,5 l
PP222302

Sada na přípravu těsta:
1. Mísa na míchání 6,5 l
Ø 32,5 x 12,5 cm
2. Silikonová stěrka úzká
28 x 2,5 cm
SS222301

SKVĚLÝ VÝROBEK NA PŘÍPRAVU NEPEČENÝCH DEZERTŮ  
A DORTŮ SE ŽELATINOU. DÍKY ODNÍMATELNÉ STŘEDNÍ A HORNÍ 
ČÁSTI FORMY JE VYJMUTÍ DEZERTU VELMI JEDNODUCHÉ.

ŠIROKÁ MÍSA S VODOTĚSNÝM VÍKEM  
A IDEÁLNÍ VELIKOSTÍ NA PŘÍPRAVU
OBLÍBENÝCH RODINNÝCH RECEPTŮ.

NOVÁ
BARVA

NOVÁ
BARVA

V nabídce po om
ez

en
ou

 dobu, vyrobené tak, aby vydržely. 

1. 

2. 



185 Kč

295 Kč
370 Kč

Chlebníček
14,5 x 14 x 5 cm
SS222302

Chlebníček, 2 ks
SS222318

Ušetříte 
75 Kč

JEDNODUCHÉ, 
ALE VŠESTRANNÉ 
ZÁROVEŇ

Oslavte s námi 
Mezinárodní den dětí  
1. června. 

Schovejte dovnitř sladké dobroty. 
Vaše děti se z nich budou velmi radovat. 

NOVÝ
VZOR

455 Kč
620 Kč

Malá hitparáda, 4 ks
Ø 12,5 x 5 cm / 300 ml
SS222303Ušetříte 

165 Kč

Pokud si připravíte ingredience předem do malých misek, 
vaření vám půjde od ruky.

vodotěsné víko



475 Kč

Ultimo 2,9 l  
16,5 x 25,3 x 10,2 cm
SS222305

NOVINKA

Čas na malé vylepšení kuchyně
Osvěžte kuchyňské vybavení naší novinkou.

985 Kč

940 KčOdkapávač na nádobí
36,5 x 45,7 x 8,4 cm
SS222304

Sada Ultimo:
1. Ultimo 2,9 l  
2. Ultimo 4,6 l 
SS222307

Funguje jako stavebnice.  
Můžete si jej přizpůsobit podle potřeby.

Zkompletujte vaši sadu!
MODULÁRNÍ ŘEŠENÍ,
KTERÉ ŠETŘÍ PROSTOR.
NA ODKAPÁVAČ SE VEJDE
AŽ 8 TALÍŘŮ, 8 SKLENIC,
24 PŘÍBORŮ NEBO 
8 KUCHYŇSKÝCH NÁSTROJŮ.

1. 

2. 

Nádoby, které ozdobí vaše poličky

635 Kč

Ultimo 4,6 l  
16,5 x 25,3 x 15,1 cm
SS222306

TYTO NÁDOBY S ATRAKTIVNÍM DESIGNEM 
MAJÍ VODOTĚSNÉ VÍKO. HODÍ SE DO LEDNIČKY, 
ZÁSUVKY, SKŘÍŇKY, NA KUCHYŇSKOU LINKU  
ČI NA CESTY.

USKLADNIT DO NICH MŮŽETE COKOLI.

1 110 Kč

Ušetříte 
170 Kč

NOVÝ
VZOR



Vychutnejte si vaše oblíbené
ovoce či zeleninu mimo sezónu.
Udělejte si zásoby a zamrazte je.

555 Kč 445 Kč375 Kč
770 Kč525 Kč

Nanučky II
5 x 4,6 x 10,15 cm / 65 ml
SS222310

Ušetříte 
150 Kč Ušetříte 

215 Kč

OVOCNÉ  
NANUKY
Doba přípravy: 5 min.
Doba mrazení: 2 hod.  

INGREDIENCE PRO 6 OSOB:
• 375 ml jogurtu
• 180 ml mraženého ovoce  

(maliny, jahody nebo borůvky)
• 1 banán
• 2 lžíce medu

1. V Supersonic šéfovi rozmixujte  
do hladka všechny ingredience.
2. Směs nalijte do Nanučků II po rysku 
maximálního naplnění, uzavřete víkem  
a vložte do mrazáku na 2 hodiny. 
3. Před podáváním dejte nanuk na chvíli  
pod teplou kohoutkovou vodu, aby se uvolnil 
od stěn formičky. 

Tip: Množství nanukové náplně závisí
na velikosti ovoce. Pokud ho máte málo,
rozmixujte 1/4 hrnku jogurtu s 2 lžícemi
drobného zmraženého ovoce a směs
přidejte k už připravené nanukové náplni.

PŘÍPRAVA:

UŠETŘETE PENÍZE A ENERGII 
S TUPPERWARE VÝROBKY.

DOMÁCÍ NANUKY JSOU TÍM PRAVÝM LETNÍM OSVĚŽENÍM, 
KTERÉ NEMÁ KONKURENCI. ROZEHRAJTE LETNÍ HRU  
S BARVAMI A CHUTĚMI.

Než vložíte  
pokrm do mrazáku, 
zkontrolujte, zda má 
pokojovou teplotu. 

Tip: Nádobu vždy naplňte po rysku maximálního naplnění,  
tím zabezpečíte nejlepší konzervovací podmínky. 

Sada Aljaška 450 ml, 4 ks
15,2 x 11,4 x 6,2 cm
SS222309

Sada Aljaška 1,1 l, 2 ks
15,2 x 11,4 x 11,8 cm
SS222308



1 420 Kč

635 Kč

2 130 Kč

Silikonová rukavice, 2 ks
30,6 x 18,5 cm / univerzální velikost
SS222311

Dóza na kávu
17,5 x 18,75 cm
SS222312

Ušetříte 
710 Kč

Ranní povzbuzení
Nastartujte svůj den dobrou kávou.

Pečení nás 
baví

Ultra pro na chléb 1,8 l
se používá na pečení
domácího chleba
i sladkých chlebíčků.
Najdete ho v aktuálním 
katalogu na str. 47.
P17     1 985 Kč

Vše, co potřebujete na přípravu kávy
na jednom místě. Do nádoby se vejde 
500 g zrnkové kávy, filtry a odměrka.

Dóza obsahuje:
20 ml odměrku na kávu
nádobu o celkovém objemu 3,7 l
vnitřní nádobu o objemu 1,6 l
vodotěsné víko

Se Silikonovou podložkou  
s okrajem nepotřebujete 
pečicí papír. Tento výrobek 
najdete v aktuálním katalogu
na str. 46.
L22     925 Kč

Silikonovou formu dortíky 
najdete v aktuálním katalogu 
na str. 46.
L20     850 Kč

Silikonové rukavice vhodně doplňují náš sortiment  
silikonových forem a Ultra pro nádob. 

vodotěsné víko



1 105 Kč

565 Kč

Karafa na louhovaný nápoj
10,25 x 26,45 cm
SS222313

Konvička na mléčnou pěnu
14 x 9,1 x 17,7 cm / 500 ml 
(výška včetně pěnícího pístu)  
16,5 cm (výška bez pěnícího pístu)
SS222314

445 Kč

Průzračný pohár 400 ml, 2 ks 
SS222315

Eko+ hrnek na kávu 
17,9 cm / 490 ml

Průzračný pohár 400 ml, 4 ks 
SS222316

635 Kč
890 Kč

Vychutnejte si šálek kávy
nebo se osvěžte čajem 
připraveným za studena.

Elegantní design,
který pasuje do dvířek 
většiny ledniček.

Chvilka pro sebe s oblíbeným nápojem

Nestyďte se a ukažte světu 
své baristické schopnosti.

Cappuccino, latté a moka podávané ve velkém stylu!

Káva je připravená, můžete vyrazit. 
Eko+ hrnek na kávu vám dobře 
poslouží na doma připravený mok, 
který si můžete vzít s sebou. Použitím 
hrnku se vyhnete jednorázovým 
plastům a uděláte dobrý krok pro svou 
budoucnost. Výrobek najdete v našem 
aktuálním katalogu na str. 8.
C57     555 Kč

Ušetříte 
255 Kč

Jak používat Konvičku na mléčnou pěnu:
1. Do konvičky nalijte mléko po označenou úroveň – 150 ml. 
Symbol kávového zrnka pod rukojetí konvičky označuje 
maximální úroveň, kterou byste neměli překročit při nalévání 
mléka. Pěnu našleháte ze studeného i teplého mléka. 
Nepoužívejte sušené mléko.
2. Pokud chcete mléko ohřát v mikrovlnce, nastavte víčko tak, 
aby vylévací zobáček konvičky zůstal otevřený. Mléko 
ohřívejte 1 minutu na středním výkonu. Mléko nevařte,  
jeho optimální teplota je mezi 60 – 65 °C. Mléko můžete  
ohřát i v hrnci na sporáku a poté jej nalít do konvičky.
3. Pěnící píst vložte do konvičky a přiklopte víkem tak, aby byl 
vylévací zobáček konvičky zavřený.
4. Jednou rukou přitlačujte víčko pevně ke konvičce a druhou 
rukou pohybujte pěnícím pístem 40 sekund nahoru a dolů. 
Mléko nechte minutu stát a potom budete mít bohatou 
našlehanou pěnu. Mléko přelévejte z konvičky vždy bez víčka.
5. Pěnícím pístem/naběračkou odeberte našlehané mléko  
a servírujte ho na povrch kávy. Naběračku můžete použít  
k přidržování pěny a do kávy nalijete jen horké či studené 
mléko. Kávu posypte čokoládou nebo skořicí a podávejte. 



Bonus za objednávku:
Za objednávku v min. hodnotě 2 885 Kč
získáte:
Mini Aljaška 170 ml, 2 ks
11,03 x 7,41 x 6,2 cm
TG222301

Mimořádná nabídka s objednávkou:
Objednejte výrobky v min. hodnotě 4 200 Kč  
a můžete si koupit za speciální cenu*:
Ultimo 1,1 l
16,5 x 25,3 x 5,2 cm
PP222301

*  Bližší informace získáte od vaší Tupperware poradkyně. 

NOVÁ
BARVA

185 Kč*

Bonus pro zákazníka:
Za objednávku v min. hodnotě 4 200 Kč
získáte:
Silikonova forma obdélník
29,8 x 19,4 x 2,6 cm / 1 l
HG222301
a Bonus za objednavku
TG222301

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

515 Kč

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

NABÍDKA PLATÍ od 30.5. do 26.6. 2022.



Kolotoč
talíř: Ø 37,5 x 3,2 cm
vnitřní talíř: Ø 33,5 x 2,5 cm
SS222317

960 Kč

miska na omáčky

miska na pochutiny

Talíř se dá použít jako víko na misku s pochutinami, 
takže občerstvení můžete připravit předem,
uchovat v ledničce a podávat později.

Stvořený na párty
Vychutnejte si oblíbené pochutiny  

na zahradní párty.

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


