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Tigela Aloha 450ml: R$49,90

Tigela Aloha 1L: R$74,00

Tigela Aloha 4L: R$125,90

Tigela Aloha 7,5L: R$188,60

C O N J U N T O  C O M P L E T O

R$439,00

L I N H A

ALOHA 
PREÇO
DE VENDA: •Produto importado

•Linha de Servir, Geladeira e Armazenagem. 

Aloha é uma saudação Havaiana que 
simboliza acolhimento e alegria.

Benefícios:
Hermética.
Base texturizada e internamente tem uma parece lisa 
para facilitar a limpeza, o fundo do produto é texturizado 
também para evitar de riscar ao manusear colheres ou 
espátulas. Encaixam uma dentro da outra para facilitar 
na hora de guardar. 

Essa e muitas outras dicas você pode 
assistir no Vídeo Demonstração Linha 
Aloha com o Gerente de Produtos da 
Tupperware – Júlio Vieira.
        https://youtu.be/QSacte6Kw4o 

! 

https://youtu.be/QSacte6Kw4o 


S U P E R

CAIXA
PREÇO
DE VENDA: 
Super Caixa 4,3L: R$119,90

Linha geladeira
Produto ideal para armazenar frutas,
legumes e verduras. Seu formato retangular permite 
uma entrada e saída de ar (mínimo) que é necessário 
para esse tipo de alimento. 

Após higienizar suas frutas, legumes e verduras, secar e 
guardar na Super Caixa 4,3L você poderá observar que 
seus alimentos vão durar mais do que dos guardados em 
sacos ou outros produtos sem ser Tupperware

Frutas, legumes
e verduras

Folhas verdes

Beterraba,
cenoura, repolho

e rabanete 

Limão

Pêras e goiabas

Mamão e Melão
(inteiros ou pedaços)

Armazenado
sem Tupperware

2 a 3 dias

1 a 2 semanas

5 a 6 dias

2 a 5 dias

3 a 5 dias

15 a 20 dias

30 a 40 dias

30 a 60 dias

5 a 15 dias

10 a 15 dias

Armazenado em
um Tupperware Essa tabela refere-se a alimentos em boas condições de 

consumo, acondicionados em Tupperware indicados
(como a Super Caixa) e a temperaturas de 0 a 7°C. 

Fonte: WORM, Luci. Cozinha laboratório da saúde geladeira 
a sua farmácia. 1°ed. Caxias do Sul: Maneco livraria e 
editoras, 2000.



Linha de preparação
e armazenagem
•Ideal para o preparo de diversas receitas daquelas para 

as quais você precisa de espaço para misturar bem. 
•Apresenta alças laterais que auxiliam a segurar o 

produto enquanto você utiliza ou transporta. 
•Tampa hermética e estanque.

Dica: Ao preparar massas que precisam “descansar” 
fechar a tampa completamente, quando a massa estiver 
fermentada a tampa irá levar sozinha.

PREÇO
DE VENDA: 

Receita de Bolo
Formigueira na Criativa
        https://youtu.be/lFjcTPMcgnY

Mega criativa 10L: R$145,90

M E G A

CRIATIVA

https://youtu.be/lFjcTPMcgnY


Produtos do
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•Produto importado
•Linha de Servir, Geladeira e Armazenagem. 

Aloha é uma saudação Havaiana que 
simboliza acolhimento e alegria.

Benefícios:
Hermética.
Base texturizada e internamente tem uma parece lisa 
para facilitar a limpeza, o fundo do produto é texturizado 
também para evitar de riscar ao manusear colheres ou 
espátulas. Encaixam uma dentro da outra para facilitar 
na hora de guardar. 

L I N H A

FREEZER                LINE

Linha de Freezer
Sistema Color Control: Com essa tecnologia os riscos de 
os produtos mancharem devido a pigmentação de alguns 
alimentos é reduzida. 

Produtos se encaixam para otimizar espaço no freezer.

Material flexível suporta baixas temperaturas, evitando 
rachaduras.

Cantos redondos facilitam para a retirada dos alimentos.

Tampa hermética.

QUER SABER
MAIS SOBRE
ESSE PRODUTO? 
Assista o vídeo de treinamento 
da Linha Freezer Line 
        https://youtu.be/REdtKdgUDmc

https://youtu.be/REdtKdgUDmc


T U R B O

CHEF
Linha Preparação
Composto por 3 peças
Base (policarbonato), lâminas e tampa com máquina.

Pica legumes, frutas e verduras em poucos segundos

As lâminas do produto são acionadas quando a corda do produto é puxada, 

não precisando de energia elétrica. 

Utilize para receitas doces ou salgadas e/ou prepare temperos rapidamente 

sem ficar com odor nas mãos.

QUER SABER
MAIS SOBRE
O TURBO CHEF? 
Assista o vídeo de treinamento. 
        https://youtu.be/n_umECb2O0E 

Dicas: Não guarde ele fechado e quando for higienizar a 

tampa separe (parte branca da azul) permitindo que você 

limpe sem molhar a corda e o motor – se você molhar não 

tem problema, lembre-se de puxar toda a corda para fora, 

segure e reposicione o puxador no buraco (dessa forma 

sua corda vai secar sem danificador o produto).

https://youtu.be/n_umECb2O0E


A P O N T A D O R  D E

LEGUMES
Linha Preparação
Produto Importado.

Composto por 3 peças: base, lâmina e protetor. 

Produto prático e portátil
Faça espaguete de legumes em segundos.

Pertence a Linha Gourmet
Comissão diferenciada de 15%.

Essa e muitas outras dicas você pode 
assistir no Vídeo Demonstração 
Apontador de Legumes com o Gerente de 
Produtos da Tupperware – Júlio Vieira
        https://youtu.be/fifmIY2X4Ck

https://youtu.be/fifmIY2X4Ck


D E S C A S C A D O R

GERAÇÃO II
Linha Preparação
Em um só produto você tem:
Lâmina Serrilhada para cortes em cascas finas.

Lâmina Lisa para cortes em cascas grossas.

Removedor de olho de batata.

Três níveis de espessuras para tirar folhas das ervas.

Cortador para cascas de cítricos.

Removedor de cascas de cítricos .

ASSISTA O VÍDEO
PROMOCIONAL
DO DESCASCADOR
GERAÇÃO II  
Assista o vídeo de treinamento 
da Linha Freezer Line 
        https://youtu.be/w5mXh9AIPs8

6 em 1

https://youtu.be/w5mXh9AIPs8
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•Produto em Policarbonato .
•Tampa Hermética.
•Linha de Servir .

L I N H A

POTE VISUAL
Pote Visual 700ml: R$74,90

Pote Visual 1,5L: R$94,90

PREÇO
DE VENDA: 



E S C O R R E D O R

DE LOUÇA
PREÇO
DE VENDA: 

R$320,90

Linha Organização
Compacto e espaçoso, possui design e inclinação adequados para a 

drenagem da água que escorre da louça direto para a cuba da pia.

Através de saliências em sua base, acomoda pratos, tampas, copos e 

talheres separadamente. Tudo para que sua pia fique sempre limpa, 

seca e organizada.



S U P E R  C H E F  E

PORTA BOLO
PREÇO
DE VENDA: 

Super Chef : R$450,90

Porta bolo: R$170,00

SUPER CHEF
Linha Preparação
Realiza 8 tipos de cortes. 

Acompanha: base, 2 Lâminas e 

protetor de mão.

Tem um botão para regular a 

espessura do corte e um que 

regula a inclinação do produto.

PORTA BOLO 
Linha Armazenagem
Versátil e Servir.

Base pode ser usada dos dois lados.

Tampa com alça, encaixa na base 

para transportar com mais 

facilidade.
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