
1 I 2023

Čas na obnovu  
a restart vaší kuchyně
Máme řešení, která zjednoduší vaše vaření. 

od 2.1. do 5.2. 2023
Nabídka platí  

nebo do vyprodání zásob.

(1.-5. týden)



UŠETŘÍTE 
405 Kč

Ergologics nůžky
9 x 22 cm
SS230102

Mini struhadlo
28 x 5,8 x 1,7 cm
PP230101

725 Kč

365 Kč

1 130 Kč

660 Kč

UŠETŘÍTE 
295 Kč

Za každou objednávku
v min. hodnotě 250 Kč

si můžete koupit
Mini struhadlo

za speciální cenu.

1 345 Kč
2 220 Kč

UŠETŘÍTE 
875 Kč

Sada pomocníků:
1. Optimum II kleště
29,5 x 5,7 cm
2. Optimum II vařečka
31 x 6,5 cm
3. Optimum II metla hřeben
30 x 7,4 cm
4. Silikonová stěrka II
29,4 x 5,8 cm

5. Optimum II naběračka
28,8 x 9,7 cm
6. Optimum II měchačka
30,9 x 6,8 cm
SS230101

1. 2. 3. 4. 5. 6. 



UŠETŘÍTE 
540 Kč

UŠETŘÍTE 
270 Kč

Salátový karusel
Ø 23,1 x 18 cm / 3,9 l
SS230103

Supersonic tornádo
Ø 10,8 x 9,2 cm / 300 ml
Sekejte, mixujte a míchejte jako profesionál. 
Zredukujte čas v kuchyni pouhým zatáhnutím 
za provázek. A bez elektřiny!
SS230104

Mix fix II 600 ml
9,9 x 11,1 x 22,6 cm
Stačí protřepat a máte připravené 
zálivky, marinády nebo proteinové 
koktejly. Výrobek obsahuje vrtulku, 
která slouží k rovnoměrnému 
promíchání všech přísad.
SS230105

995 Kč

1 075 Kč 365 Kč

1 510 Kč

1 615 Kč 635 Kč

Praktičtí pomocníci  
na každodenní úkoly

My máme nástroje, vy s nimi kouzlíte v kuchyni. 

UŠETŘÍTE 
515 Kč



Oddělitelnou vložku 
umístěte na spodní část 
nádoby s okrajem nahoru.

Rukojeti víka zarovnejte
s úchyty na spodní
části nádoby.

Víko tlačte směrem dolů, 
dokud neuslyšíte cvaknutí.

Buďte kreativní.  
Vyhledejte si zdravé recepty  
a vyzkoušejte všechny druhy obilnin:
• rýži
• kuskus
• polentu
• bulgur
• předvařenou pšenici
• quinou

Velký rýžovač
22,6 x 26,88 x 15,54 cm
SS230106

635 Kč
960 Kč

UŠETŘÍTE 
325 Kč



Výrobek položte
na okraj hrnce
a do středu nalijte
trochu připraveného těsta.

Velká rukojeť umožňuje 
držet výrobek pevně 
při roztírání těsta.

Škrabkou roztírejte těsto, 
čímž vytvoříte rovnoměrně 
tvarované špecle,  
které spadnou přímo  
do hrnce s vařicí vodou.

Základní těsto na špecle:
• 500 g hladké mouky
• 4 vejce
• 375 ml vody
• Sůl
Všechny ingredience smíchejte.

350 Kč

Více domácích pokrmů  
v novém roce
Pokud je toto vaše nové předsevzetí,  
rádi vám s ním pomůžeme.

Kulaté špecle
35 x 28,5 x 3,4 cm (rám)
10,2 x 10,2 x 1,5 cm (škrabka)
Pozvěte přátele a rodinu na nejlepší 
domácí halušky nebo špecle. 
SS230107



Rádi pořádáte večeři pro přátele?
Zapůsobte při podávání předkrmů a různých pochutin.

Eko+ průzračná mísa 620 ml, 2 ks
14,5 x 14,5 x 6,2 cm (vrchní část)
SS230108

700 Kč

NOVINKA



Sada Stále sypké:
1x Stále sypké 500 ml
2x Stále sypké 1,1 l
1x Stále sypké 1,7 l
1x Stále sypké 2,3 l
SS230111

Víme, jak na uspořádané poličky a skříňky
Uvidíte, že vám usnadní přehled o tom,  

co přidat do nákupního seznamu.

Dóza na těstoviny 1,6 l
12,1 x 8,2 x 30 cm
Do nádoby se vejde: 
1,5 kg špaget
1,35 makaronů
SS230112

400 Kč1 345 Kč
2 075 Kč

UŠETŘÍTE 
730 Kč

UŠETŘÍTE 
485 Kč

UŠETŘÍTE 
325 Kč

Vzdušný král poliček
využitelný objem: 8,3 l brambor
28,5 x 19 x 23 cm
SS230109

Král česneku a cibule
využitelný objem: 5,5 l česneku
27,2 x 18,3 x 18,7 cm 
SS230110

860 Kč

590 Kč

1 345 Kč

915 Kč

NOVÁ  
BARVA



Trio hitparáda, 3 ks 
Ø 19 x 6 cm / 1 l
Ø 19 x 9 cm / 1,5 l
Ø 19 x 11,7 cm / 2 l
SS230113

795 Kč
1 230 Kč

UŠETŘÍTE 
435 Kč

Uchovávejte potraviny čerstvé
a připravené k okamžité konzumaci 
nebo přenosu, kamkoli potřebujete.



Na správné skladování potravin

Sada nádob do lednice:
Nádoba do lednice 1,5 l
15 x 23 x 7,5 cm
Nádoba do lednice 650 ml
15 x 23 x 4 cm
SS230114

485 Kč

Všestranná, vodotěsná a stohovatelná nádoba, 
která se hodí do každého kuchyňského prostředí.

Jsme rádi, že jste se připojili k Tupperware, a proto jsme připravili tuto jedinečnou nabídku
pouze pro vás a vaše hosty.

*  Nabídka platí pro nové poradkyně, které se připojily k Tupperware v prosinci a lednu od 28.11. 2022 do 5.2. 2023.  
Nové poradkyně ji mohou nabízet od 2.1. do 5.2. 2023.

320 Kč

Nabídka platí pouze pro nové poradkyně.*

Ultimo 1,1 l
16,5 x 25,3 x 5,2 cm
SS230115

NOVÁ  
BARVA



Nádoba modřenec 1,1 l
Ø 15 x 10,6 cm 
SS230116

Nádoba modřenec 1,1 l, 2 ks
Ø 15 x 10,6 cm 
SS230117

420 Kč

700 Kč

Skvělé na skladování  
všech druhů sladkostí

Zbavte se zbytečných sáčků  
nebo dárkových tašek. Namísto toho 
darujte smysluplný dárek, který bude 
užitečný, i když jeho obsah zmizí!

UŠETŘÍTE 
140 Kč 840 Kč

Nabídka platí od 23.1. do 5.2. 2023.

320 Kč

Twin Valentýn, 2 ks
12,9 x 10,9 x 5,2 cm
SS230401Tip na Valentýna

NOVÝ  
VZOR

NOVÝ  
VZOR



Balte se inteligentně, šetřete inteligentně,  
žijte inteligentně s odolnými nádobami  

na opakované použití

Naplňte svoji Voděnku vodou a nechte ji v ledničce 
nebo si ji vezměte s sebou na cesty. 

UŠETŘÍTE 
135 Kč

Eko+ voděnka 1 l
SS230118

310 Kč
445 Kč

Utěrka na brýle z recyklovaného mikrovlákna, 2 ks 
20 x 15 cm
Hladký hadřík, který snadno setře  
nečistoty, prach a otisky prstů  
z vašich brýlí, displeje telefonu  
nebo tabletu.
SS230119

215 Kč
400 Kč

Nabídka platí od 2.1. do 8.1. 2023.

UŠETŘÍTE 
185 Kč



VÝHODY:
Jednoduchá obsluha: 6 přednastavených režimů vaření,  
dotykový displej, který vás provede každou fází vaření.
Čas předehřívání: Krátký nebo žádný čas předehřívání ve srovnání  
s klasickou troubou.
Zdravé pokrmy: Užijete si chuť smažených jídel připravených  
na menším množství oleje.
Úsporný design: Efektivní využití místa na kuchyňské lince,  
i když máte omezený prostor.
Jednoduché čištění: Odnímatelný koš a grilovací mřížka mají 
nepřilnavou povrchovou úpravu, která se snadno čistí a je bezpečná  
pro použití s potravinami.

KUŘECÍ STEHNA
S CITRONEM
Doba přípravy: 5 min.
Doba pečení: 20 min. na 200 °C
Doba odstátí: 30 min.

INGREDIENCE PRO 2 OSOBY:
• 4 kuřecí paličky
• 2 lžíce olivového oleje
• 1 citron (oloupaný a odšťavený)
• 1 lžíce česnekového prášku
• 2 lžičky dijonské hořčice
• 2 lžičky sladké papriky
• 1 lžička sušeného oregana
• 1 lžička cibulového prášku
• ½ lžičky soli
• ½ lžičky pepře

1. V Hitparádě 2 l smíchejte všechny 
ingredience a nechte kuřecí paličky 
marinovat minimálně 30 minut.

2. Předehřejte Horkovzdušnou fritézu 3 l  
na 200 °C na 5 minut. 

3. Paličky umístěte do fritézy a pečte 20 minut.  
V polovině pečení je obraťte.

TIP: Tento recept je určený pro 1-2 osoby. 
Pokud chcete recept připravit pro více osob,  
zdvojnásobte ingredience.

PŘÍPRAVA:



Tato fritéza o objemu 3 l upeče nebo usmaží zdravá a chutná jídla.  
Připravte křupavou zeleninu, dokonalé hranolky, zlatavá kuřecí křídla či prsa  

nebo lehké a vzdušné koláče.

Chutně, zdravě, snadno
Tak připraví jídla NOVÁ Tupperware horkovzdušná fritéza.

NOVINKA
Horkovzdušná fritéza 3 l
22 x 29 x 21 cm
SS230220

4 565 Kč

nastavitelná teplota 
40-200 °C

LED 
ovládací 

panel 
displeje

3 litrový
nepřilnavý košík

Jednoduchá manipulace:
6 přednastavených režimů vaření

Ideální velikost:
prostorově úsporný design

Jednoduché čištění:
nepřilnavá povrchová úprava



Prima klima II 1,8 l nízká
prodejní cena: 745 Kč
OB223601

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: 1. měsíc po přivítání
Jak: objednejte výrobky v min. hodnotě 3 930 Kč
Co získáte: min. 903 Kč z nabízené 23% slevy 
+ možnost koupit si Prima klimu II 1,8 l nízkou   
za speciální cenu.

Buďte v kontaktu se svojí poradkyní  
a dozvíte se více. 

*  Poradkyně, které se účastní uvítacího programu  
si mohou koupit pouze jednu Prima klimu II 1,8 l nízkou.

Platí pouze
pro nové

poradkyně.

340 Kč

NAŠE DVEŘE
JSOU STÁLE
OTEVŘENÉ!

Jak začít?
Objednejte Tupperware výrobky
v min. hodnotě 1 230 Kč, řekněte ANO,
staňte se poradkyní a získejte zdarma
STARTOVACÍ SADU!

• Eko+ voděnka II 500 ml
• Eko+ hrnek na kávu
• Katalog
• 10 letáků

x 1 x 10



Bonus za objednávku:
Za párty s obratem 2 950 Kč
a při sjednání nového termínu:
Sítko
28,5 x 7,5 x 20,5 cm
TG230101

Bonus pro hostitelku 1:
Za párty s obratem 6 140 Kč
a při sjednání 2 nových termínů:
Mandolína junior
27,8 x 10,8 x 4,7 cm
HG230101 
a Bonus za objednávku (TG230101)

Bonus pro hostitelku 2:
Za párty s obratem 8 600 Kč
a při sjednání 2 nových termínů:
Eko+ průzračná mísa nízká 2 l
Ø 29,6 x 5,22 cm
Univerzální škrabka
7,3 x 13,3 cm
Mandolína junior
HG230102 
a Bonus za objednávku (TG230101)

VYLEPŠENÝ 
DESIGN

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

speciální odměny a nabídka pouze pro vás.
Milé hostitelky,



535 Kč

Ultra pro chuťovka 500 ml
14,3 x 14,3 x 9,4 cm (s víkem) 
Připravte si jídlo předem  
a zamrazte jej. Bude se hodit,  
když přijde nečekaná návštěva.  
Potom stačí pokrm rozmrazit  
a ohřát v mikrovlnné troubě.  
Všechno v jedné nádobě. 
SS230121

Na co máte chuť?
Pozvěte rodinu nebo přátele v novém roce na večeři  

a připravte jídlo podle jejich přání.

Perfektně pasuje  
do košíku  

Horkovzdušné fritézy,
takže zdravým 

způsobem připravíte 
chutné fritaty a ovocné 
či čokoládové koláče.

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
©2023, 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


