Ieslēdz pavasara noskaņojumu!

Piedāvājums ir spēkā no
05.03.2018. līdz 01.04.2018.
(10.-13. nedēļa)

* pieejamo krājumu robežās

Teicams risinājums visiem maizes un siera cienītājiem!
BreadSmart Junior ir lieliska maizes kaste, lai saglabātu maizi ilgāk svaigu, pateicoties
tehnoloģijai CondenseControl™, kas izmantota vākā ar integrēto režģi.

VĀCU RĪSU MAIZE

BreadSmart Junior
SS181001

34,50 €

20,00 €
Pagatavošanas laiks:
20 minūtes
Nostādināšanas laiks:
1 stunda + 1 stunda
Cepšanas laiks:
10 minūtes pie 220°C
+ 35 minūtes pie 190°C
SASTĀVDAĻAS:
• 400 g pilngraudu rīsu
miltu
• 100 g speltas kviešu
miltu
• 20 g aktīvā
ātršķīstošā rauga,
kas izšķīdināts 30 ml
ūdens
• 425 ml ūdens
• 2 ēdamk. (30 g) medus
• 50 ml maisījuma no
anīsa, fenheļa sēklām,
malta koriandra un
• 2 tējk. (10 ml) sāls
• 15 ml augu eļļas
(trauka ieeļļošanai)

PAGATAVOŠANA:
1. Sajauciet pilngraudu rīsu miltus, speltas kviešu miltus, ātršķīstošo
raugu, ūdeni un medu un maisiet, līdz visi milti kļūst valgi.
2. Sajauciet sēklu maisījumu un sāli, tad pievienojiet to mīklai. Kārtīgi
samaisiet.
3. Mīciet, līdz mīkla kļūst mēreni bieza. Tās konsistencei jābūt lipīgai.
4. Ielieciet to viegli ieeļļotā Mīklas bļodā 4,5 l un apgroziet to, lai saeļļotu
visu mīklas virsmu.
5. Aiztaisiet trauku un ļaujiet uzrūgt 1 stundu vai, līdz atveras vāks (vai
mīklas tilpums dubultosies).
6. Kad mīkla ir uzrūgusi, ielieciet to UltraPro 3,5 l, viegli saspiežot, lai to
vienmērīgi sadalītu.
7. Pārkaisiet kukulīti ar miltiem, aizveriet vāku un ļaujiet uzrūgt vēl stundu.
8. Cepšanai iepriekš uzkarsējiet krāsni līdz 220°C. Cepiet maizi 10
minūtes bez vāka pie 220°C, samaziniet karstumu līdz 190°C, uzlieciet
vāku un turpiniet cept vēl 35 minūtes.

Ieteikums: Pēc atdzesēšanas
pasniedziet maizi kopā ar
sieru, ko glabājat CheeSmart
siera traukā.

Šis maizes nazis labi iederēsies jebkurā virtuvē.
Tā īpašais asmenis ļaus sagriezt maizi glītās
šķēlītēs ar vienu kustību!

CheeSmart zemais
SS181002

19,00 €

Chef Series Pure Maizes nazis
SS181003

65,00 €

Cepiet, pasniedziet un uzglabājiet pīrāgus, kūkas, maizītes un citus desertus,
izmantojot šos izstrādājumus, kas lieliski papildinās jebkuru virtuvi!

TOMĀTU
TARTE
Pagatavošanas laiks: 20 min.
Cepšanas laiks: 35 min. pie 210°C
SASTĀVDAĻAS 6 PORCIJĀM:
Mīkla:
• 250 g miltu
• ½ tējk. cepamā pulvera
• 1 tējk. sāls
• 100 ml augu eļļas
• 100 ml silta ūdens
Tarte:
• 1 ēdamk. Dižonas sinepju
• 150 g rīvēta cieta
• siera (parmezāna)
• 4 tomāti (800 g)
• sāls un pipari
• 1 ēdamk. raudenes
• ½ ēdamk. olīveļļas

PAGATAVOŠANA:
Mīkla:
1. Mīklas bļodā sajauciet miltus, sāli un cepamo
pulveri.
2. Izveidojiet miltos padziļinājumu un ielejiet tajā
eļļu un ūdeni.
3. Aizveriet trauku un sakratiet to.
4. Atveriet trauku, nokasiet mīklu no trauka
sienām ar silikona lāpstiņu un mīciet to,
līdz mīklas bumba kļūs elastīga. Pēc
nepieciešamības pievienojiet ūdeni vai miltus.
5. Izrullējiet mīklu uz Mīklas paliktņa, kas
nedaudz apkaisīts ar miltiem, un novietojiet
to UltraPro tartes pannā.

Sambas apaļā tortnīca
SS181004

34,50 €

19,

00 €

UltraPro Tartes panna
SS181010

Tarte:
1. Iepriekš uzkarsējiet krāsni līdz 210°C, izņemot no
tās režģi.
2. Uzklājiet uz tartes mīklas līdzenā kārtā sinepes.
3. Pārkaisiet ar rīvēto sieru.
4. Sagrieziet tomātus šķēlītēs ar MandoJunior un
uzlieciet tos vienā kārtā virs siera.
5. Pārkaisiet tomātus ar 1 ēdamkaroti raudenes,
pievienojiet sāli un piparus, pārslakiet ar olīveļļu.
Cepiet tarti 30-35 minūtes, pārbaudot starplaikā,
6. lai garoziņa nekļūst brūna pārāk ātri.
Uzreiz pasniedziet galdā.
7. Gatavojiet, pasniedziet vai glabājiet modernos
klasiskos traukos!

45,00 €

Cepšana krāsnī un
uzglabāšana ledusskapī,
iesaldēšana un atkārtota
uzsildīšana mikroviļņu krāsnī
– viss ar vienu un to pašu
produktu.

Gatavojiet, pasniedziet vai glabājiet

modernos klasiskos
traukos!

Lielajā Sambas bļodu komplektā ietilpst:
1. Samba bļoda 1,3 l
2. Samba bļoda 2,5 l
3. Samba bļoda 4,3 l
4. Samba bļoda 7,5 l
SS181005

Katram traukam ir
dekoratīva ieslīpa stīpa,
kas atvieglo satveršanu, lai
liešana vai bēršana būtu
ērtāka..

Ar mūsu caurspīdīgo teksturēto trauku līniju ēdiena
pasniegšanai, glabāšanai un pagatavošanai Jūs visu
paveiksiet stilīgi!

49,90 €
3.

2.

… Un labākais ir tas, ka
viss komplekts saiet
lielajā traukā –
kompaktai glabāšanai!
Samba Mazās bļodiņas
550 ml (2 gab.)
SS181007
4.

9,90 €

1.

Papildiniet savu Lielo komplektu ar šiem
minitraukiem, kas lieliski piemēroti salātu
pasniegšanai vai pārpalikumu glabāšanai ledusskapī!

12,50 €

Samba paplāte
SS181006

savam iekšējam bērnam!

Palūdziet savam konsultantam
infolapu un atklājiet krāsaino
pārsteigumu saviem mazuļiem un

www.tupperware.lv
Visas cenas ir Tupperware ieteiktas un ir maināmas. Piegādes problēmu gadījumā daži trūkstoši produkti
tiks aizstāti ar līdzīgiem citas krāsas vai tādas pašas cenas produktiem. Skrejlapā atveidotā produktu
krāsa var nedaudz atšķirties no īstās.
©2018 Tupperware. Visas tiesības aizsargātas.
Tupperware zīmols ir Dart Industries Inc. īpašums.

Tālruņa
numurs:

(08.-13. nedēļa)

2018

Speciāls
Lieldienu
izlaidums

konsultanta zīmogs

5,80 €

10,00 €

Optimum kārba "Lieldienas"
SS180806

Cepumu formiņas
Lieldienām
SS180805

15,00 €

Priecīgas Lieldienas!

Olu kaste (10 olām)
SS180804

11,90 €

Kaut kas īpašs Jums un Jūsu bērniem!
U sērijas nažu komplekts
1. Cheese knife
2. Bread knife
SS180811

1.

Silikona veidne
"Kokons" (2)
SS180803

Lieldienu piederumu piedāvājumus!

35,00 €

47,00 €

Silikona veidne
"Kokons" (1)
SS180802

2.

Nepalaidiet garām mūsu
Šeikeris Quick 750 ml
SS180808

13,00 €

Olu griezējs
(šķēlītēs)
SS180810

18,30 €

Olu trauciņi (4)
SS180807

8,00 €

Gardums mazais
1,1 l
SS181008

30,00 €
KARAMELIZĒTAS
MANDELES

Sagatavošanas laiks
15 minūtes

Pagatavošanas laiks
± 3 minūtes

Nostāvināšanas laiks
30 minūtes

SASTĀVDAĻAS 8 OLU PUSĪTĒM
• 160 g sasmalcinātu mandeļu
• 160 g medus
• 1 tējk. eļļas (± 5 ml) ēdamkarotes ieeļļošanai
• Marcipāns un konfektes dekorēšanai

BTB sijātājs
SS180809

12,50 €

PAGATAVOŠANA
1. Chef sērijas 2,8 L kastrolī, vidējā karstumā, dažas minūtes
maigi grauzdējiet mandeles, līdz tās sāk smaržot un iegūst
nedaudz krāsas.
2. Pievienojiet medu un turpiniet gatavot vidējā karstumā
1 minūti, visu laiku maisot ar Putošanas slotiņu.
3. Sadaliet maisījumu pa Silikona veidnes "Kokons"
iedobumiem ar nedaudz ieeļļotas karotes aizmuguri, uzreiz
piespiežot maisījumu pie iedobumu sieniņām, lai izveidotu
dobu čaulu. Ļaujiet pastāvēt 30 min. istabas temperatūrā.
4. Saudzīgi izņemiet un dekorējiet ar marcipānu un
konfektēm.

15,90 €

55,90 €
Mini cepšanas komplekts
SS180813

42,00 €

Padoms: Izveidojiet zaļu ēdamas “zāles” laukumu, samaisot
100 g kokosriekstu skaidiņu ar 1 tējkaroti zaļās pārtikas
krāsvielas. Izklājiet uz šķīvja un novietojiet uz ēdamās zāles
dekorētos ežus.

74,90 €

29,90 €

ExtraChef
SS181011

Gardums lielais
2,5 l
SS181009

ATLAIDE

25%

uzkodām, saldumiem, pusdienām līdzņemšanai,
kas ir ideāli gan galda servēšanai, gan glabāšanai.

SUPERPIEDĀVĀJUMS!

Daudzfunkcionāli trauki

Mīļās namamātes,

te ir īpašas dāvanas un piedāvājumi tieši jums!
"Paldies" namamātei
Ja prezentācijā apgrozījums ir
100 EUR, tad namamāte saņem:

2. līmenis
Par 1 jaunu prezentāciju un apgrozījuma līmeni 300 EUR prezentācijā namamāte saņems
Taisnstūra kārba uzglabāšanai 10 l (7.)
Bļodu Klasika lielais komplekts (4. 1 l, 5. 1,4 l, 6. 1,9 l)
HG181003

3.
4.

Bļodu Klasika mazais komplekts
(1. 240 ml, 2. 500 ml, 3. 800 ml)
2.
HG181001

1.

5.

6.

4.

7.

5.

6.

1. līmenis
Par 1 jaunu prezentāciju un
apgrozījuma līmeni 200 EUR
prezentācijā namamāte saņems

Bļodu Klasika lielais komplekts
(4. 1 l, 5. 1,4 l, 6. 1,9 l)
HG181002

Nosvinēsim kopā Pasaules ūdens
22. martā ar šo speciālo komplektu!

dienu

Pievienojieties
mūsu komandai
martā, un jūs
saņemsiet
lielisku speciālo

DĀVANU,

ar „pārsteigumu
iekšpusē”!

EcoPure2
750 ml (3 gab.)
SS181012

24,00 €

18,00 €

konsultanta zīmogs
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