
Produkty przedstawione w ulotce/katalogu są dostępne do wyczerpania zapasów. 
W przypadku braku produktu w kolorze zamówionym, produkt na wniosek nabywcy 
może zostać zastąpiony odpowiednikiem w innym kolorze. Dane zawarte w ulotce/ 
katalogu stanowią zaproszenie do składania ofert. Wszelkie prezentowane ceny 
to jedynie sugerowane ceny detaliczne. Wszystkie elementy graficzne (w tym 
poszczególne zdjęcia) podlegają ochronie prawnej, w tym ochronie prawa 
autorskiego. Ich wykorzystanie bez zgody uprawnionego podmiotu spowoduje 
odpowiedzialność cywilną i karną.
Tupperware Polska 2021.
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Ciepły, jesienny nastrój



OFERTA OBOWIĄZUJE  1.11. – 28.11.2021

BESTSELLERZestaw: Ultra Pro 5,7 l 
+ Pokrywa Ultra Pro 1,2 l
21S600

609,80 zł
449,90 zł

Kurczak w sosie vinaigrette
Składniki:
ź 3 łyżki białego octu winnego
ź 3 łyżki ostrej musztardy
ź 5 łyżki koncentratu pomidorowego
ź 3 łyżki wody
ź 200 ml gęstej śmietany
ź Sól i pieprz
ź 1 piersi z kurczaka (lub 1 cały kurczak 

podzielony na 6 części)

Przygotowanie:
ź W Kuchciku wymieszać ocet, musztardę, koncentrat 

pomidorowy, wodę, śmietanę, sól i pieprz.
ź W Ultra Pro 3,5 l, umieścić kawałki kurczaka, polać go 

sosem przygotowanym w Kuchciku. Przy użyciu Neo 
Silikonowej Łyżki wymieszać całość, aby kurczak był dobrze 
pokryty sosem.

ź Przykryć pokrywą i gotować w kuchence mikrofalowej przez 
około 30 minut. (moc 600W). Pamiętać, aby w połowie 
czasu gotowania wymieszać potrawę.

ź Pozostawić do ostudzenia na około 10 minut.
ź Podawać z ryżem, gotowanymi ziemniaczkami lub 

makaronem.

Ultra Pro można stosować do zamrażania, 
przechowywania w lodówce,

pieczenia w piekarniku i gotowania 
w kuchence mikrofalowej.



Cebulowa Spiżarenka
21S615

112,90 zł
89,90 zł

Ziemniaczana Spiżarenka
21S616

149,90 zł
114,90 zł

Neo Pomocnik Czarny
21S614

104,90 zł
79,90 zł

NOWY KOLOR!



ZESTAW
30%
TANIEJ
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Zestaw Misek do Ciasta Plus:  
6 l + 3,5 l + 2 l + Pokrywa Wielofunkcyjna Plus
21S613

289,60 zł
199,90 zł

Niezawodne w każdej kuchni

Miska do Ciasta Plus 2 l
21S609

54,90 zł
44,90 zł

1

Miska do Ciasta Plus 6 l
21S611

109,90 zł
84,90 zł

3

Miska do Ciasta Plus 3,5 l
21S610

74,90 zł
59,90 zł

2

Pokrywa Wielofunkcyjna Plus
21S612

49,90 zł
29,90 zł

4

1

2
3

4



Stolnica
21S606

86,90 zł
64,90 zł

Zestaw 
Akcesoriów Neo
21S603

319.900 zł
199,90 zł
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Cheesmart Mini 
21S601

59,90 zł
39,90 zł

BreadSmart 
Junior  
21S608

149,90 zł
99,90 zł

Optima zestaw
pojemników 
(750 ml + 1,5 l)  
21S602

139,90 zł
99,90 zł

Mądre przechowywanie 
Dzięki systemowi kontroli kondensacji stwarzają przechowywanym 

produktom idealne warunki.  



Zapytaj Konsultantki o Podziękowanie 
dla Gospodyń za zorganizowanie Party 

Tupperware w listopadzie!

Bazyl Okrągły Zima Różowy
21S604

74,90 zł
46,90 zł

Bazyl Okrągły Zima Arbuzowy
21S605

74,90 zł
46,90 zł

Już teraz pomyśl o prezentach dla najbliższych! 



Więcej pomysłów znajdziesz w naszych 
mediach społecznościowych

Dane adresowe Konsultanta:
Produkty przedstawione w ulotce/katalogu są dostępne do wyczerpania zapasów. 
W przypadku braku produktu w kolorze zamówionym, produkt na wniosek nabywcy 
może zostać zastąpiony odpowiednikiem w innym kolorze. Dane zawarte w ulotce/ 
katalogu stanowią zaproszenie do składania ofert. Wszelkie prezentowane ceny 
to jedynie sugerowane ceny detaliczne. Wszystkie elementy graficzne (w tym 
poszczególne zdjęcia) podlegają ochronie prawnej, w tym ochronie prawa 
autorskiego. Ich wykorzystanie bez zgody uprawnionego podmiotu spowoduje 
odpowiedzialność cywilną i karną.
Tupperware Polska 2021.

Termotup 1 l
21S607

349,90 zł
279,90 zł

10160013

Termos 
nowej generacji.

Utrzymuje temperaturę 
napojów do 12 godzin.

Możesz również robić 
zakupy w sklepie 
na naszej stronie.

www.tupperware.pl

Znajdziesz tam również 
swoją konsultantkę



Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download

