
Kamēr prece ir noliktavā

02.03.2020–29.03.2020
(10.–13. nedēļa)

Piedāvājums periodam

03. sējums I 2020

Mums ir
ko Jums
piedāvāt



Samaziniet atkritumu daudzumu, iepērkoties ekoloģiskāk, piemēram, 
pērkot vietējos produktus, neizmantojot plastmasas maisiņus,  
iepirkumiem lietojot mūsu kolekcijas VentSmart traukus un u. tml.

Ventsmart augstais 4,4 l
SS201010   28,50 €   22,50 €

Izbaudiet dienu, apmeklējot vietējo zemnieku tirgu.
Nopērciet svaigu vietējo produkciju un savu iecienītāko ziedu pušķi.

Ventsmart komplekts:
Ventsmart vertikālais 3,2 l
Ventsmart zemais 1,8 l
SS201009   29,00 €



Samaziniet atkritumu daudzumu, iepērkoties ekoloģiskāk, piemēram, 
pērkot vietējos produktus, neizmantojot plastmasas maisiņus,  
iepirkumiem lietojot mūsu kolekcijas VentSmart traukus un u. tml.

Mūsu VentSmart
trauki ir ilgtspējīgi 
produkti.
Lietojiet tos
vietējiem produktiem,
kas iegādāti
zemnieku tirgos.
Radiet ilgtspējīgas
iepirkšanās standartu!Par katru  

pasūtījumu vismaz
50,00 € vērtībā

saņemiet
īpašu cenu traukam

Ventsmart mini  
375 ml!

45,00€

Ventsmart augstais 4,4 l (3 gab.)
SS201011

Pērciet 3 gab. 
VentSmart 

augstos 4,4 l 
par 2 gab. cenu

Ventsmart mini 375 ml
PP201001   4,50 €



Bērni ir priecīgi,
jo pusdienas ir sausas.

SANTORO’s Gorjuss™ komplekts Dziedātāja
Kārba sviestmaizēm
Četrstūra — Dziedātāja
Eco pudele 310 ml
SS201012   10,90 €

Kamēr prece ir noliktavā

Kamēr prece ir noliktavā

SANTORO’s Gorjuss™ komplekts Mārīte
Kārba sviestmaizēm
Četrstūra — Mārīte
Eco pudele 310 ml
SS201013   10,90 €

10,90 €
SANTORO’s 

Gorjuss™ komplekts 

Dziedātāja

Piedāvājums 
ir pieejams 

tikai 10 
nedēļā*

Piedāvājums 
ir pieejams 

tikai 10 
nedēļā*

10,90 €

SANTORO’s 
Gorjuss™ komplekts Mārīte



1. klasiskais komplekts:
(1 gab. 240 ml, 1 gab. 500 ml, 1 gab. 800 ml)
SS201002   11,90 €

2. klasiskais komplekts
(1 gab. 1,4 l, 1 gab. 1,9 l)
SS201001   18,90 €

Tādi klasiski trauki kā bļodas ir lieliski 
piemēroti neliela salātu, desertu vai 
maltītes pārpalikumu daudzuma 
glabāšanai, līdz tiek apēsta pēdējā 
drupatiņa.

Tuppercare mazā kārba salvetēm
SS201017   8,90 €

22,6 cm x 15,0 cm x 3,9 cm
Tilpums: 650 ml

800 ml

500 ml

240 ml

1,4 L

1,9 L

Lai produkti nesabojātos
un nebūtu jāizmet,  
tie ir pareizi jāglabā.

Ideāls lielums dažu 
salvešu līdzņemšanai 
izbraucienos, jo kārba ir 
plāna un viegla.

JAUNAS 
KRĀSASJAUNAS 

KRĀSAS



Pērciet 1 l 
Eco pudeli un 

saņemiet  
750 ml Eco 

pudeli  
dāvanā.

Eco pudeļu komplekts bērniem:
EcoPure Pingvīns 350 ml
EcoPure Dino 350 ml
SS201014   18,00 €   9,90 €

Ik minūti tiek lietots mil jons plastmasas pudeļu...
Rīkojieties citādi!
Lietojiet mūsu Eco sērijas pudeles un
atvadieties no plastmasas pudelēm.

Eco+ salmiņu komplekts
(4 salmiņi, 1 somiņa un 1 birste)
SS201006   33,00 €

Eco+ salmiņu un glāzes 
komplekts:
Eco+ salmiņu komplekts
(4 salmiņi, 1 somiņa un 1 birste)
Eco glāze 470 ml
SS201008   34,00 €

Krūze maksā 
tikai 1,00 €, ja to 

pērk kopā ar
Eco+ salmiņu

komplektu

22. martā Pasaules ūdens dienu sviniet Tupperware stilā

Ir pienācis laiks nelielām izmaiņām, kas var radīt būtiskas pārmaiņas.

Eco glāze 470 ml
SS201007   12,00 €   8,00 €

Eco pudeļu komplekts:
Eco pudele 1 l
Eco pudele 750 ml
SS201018   23,00 €   12,00 €



Eco pudele 880 ml
SS201004   45,00 €

Eco pudele 600 ml
SS201003   39,00 €

Starptautiskā 
“Pastaigas parkā” 
diena 30. martā
ir lielisks iemesls 
paņemt līdzi savu 
nerūsošā tērauda  
Eco pudeli.

Izmantojiet šos mazgājamos, vairākkārt lietojamos 
salmiņus, nevis vienreiz lietojamos salmiņus.

Vai zinājāt?
Dzīves laikā izlietoto vienreiz lietojamo plastmasas 
salmiņu skaits pat divreiz pārsniedz okeānā mītošo 
zināmo zivju sugu skaitu.

ECO salmiņi ir kas vairāk kā tikai salmiņi!
Tie tiek izgatavoti no apaļa materiāla, kas tiek iegūts 
no pārstrādātas plastmasas. Šis materiāls tiek 
pārstrādātas, lai radītu pilnībā jaunu produktu, nevis 
izmests izgāztuvē.

1 Eco salmiņš  =  
2 pārstrādāti plastmasas maisiņi*
*  Salmiņš sver 8,27 g, savukārt plastmasas maisiņa 

svars ir no 3 līdz 6 g.

Eco nerūsoša tērauda
pudeļu komplekts:
Eco nerūsoša tērauda
pudele 600 ml
Eco nerūsoša tērauda
pudele 880 ml
SS201005   
84,00

22. martā Pasaules ūdens dienu sviniet Tupperware stilā

Ir pienācis laiks nelielām izmaiņām, kas var radīt būtiskas pārmaiņas.

Pērciet
komplektu
un ietaupiet

20,00 €

64,00€



Klimpu rīve apaļā
SS201016   14,50 €

Apaļās klimpu rīves pamatne: 35,0 (G) x 28,5 (Pl) x 3,4 (A) cm
Rīves daļa: 10,2 (G) x 10,2 (Pl) x 1,5 (A) cm

Nav jātērē laiks, meklējot piemērotu kastroli, 
kas atbilst pamatnes izmēriem, jo tā der 
dažāda lieluma kastroļiem.

KLIMPU 
PAGATAVOŠANAI
NEPIECIEŠAMS:
• 500 g miltu (rupja maluma)
• 2 olas
• ⅜ l ūdens
• Sāls

PAGATAVOŠANA
1. Sajauciet visas sastāvdaļas.
2. Novietojiet klimpu rīves pamatni uz pannas malas, kurā ir iepildīts vārošs ūdens ar sāli.
3. Ar vienu roku turiet lielo galu, ar otru — uzlieciet sagatavoto
klimpu mīklu pamatnes vidū. Paņemiet lāpstiņu brīvajā rokā un izlīdziniet
mīklu pa visu pamatni. Nelielas mīklas daļas nonāks ūdenī.
4. Kad klimpas uzpeld (pēc aptuveni 1 minūtes),
izņemiet tās no ūdens. Nosusiniet un pasniedziet.

Padomi
• Varat pagatavot tradicionālās klimpas, 

pievienojot sviestu, rīvmaizi un nedaudz 
rīvēta siera.

• Klimpas var pasniegt ar ceptām 
sēnēm un smalki sagrieztiem svaigiem 
garšaugiem.

• • Klimpu mīklai var pievienot spinātus, 
šķiņķi vai sieru un garšvielas.

• Ielieciet klimpas zupā vai sautējumā.

• Pagatavojiet cepeškrāsnī gardu 
sacepumu ar sagrieztiem un sviestā 
apceptiem sīpoliem.

• Cepešpannā kārtās lieciet sīpolus un 
klimpas un pāri pārkaisiet rīvētu Šveices 
sieru.

• Cepiet cepeškrāsnī mērenā temperatūrā, 
līdz siers kļūst brūngans. Gatavs!



CS vara panna 24 cm
(ar vāku)
SS201019   219,00 €

T.S. Speedy Mando
SS201015
26,90 €

Kā būtu ar ideālu dāvanu 
jaunlaulātajiem? Viņiem 
noteikti patiks šī elegantā 
un modernā panna!

Vai meklējat ideālu dāvanu mājas vai 
dzīvokļa sālsmaizei?
SpeedyMando ir kompakts, unikāls 
un daudzfunkcionāls!

ŠOKOLĀDES UN LAZDU 
RIEKSTU BUMBIŅAS

SASTĀVDAĻAS APT. 20 BUMBIŅĀM
• Apt. 70 g mizotu lazdu riekstu
• 125 g tumšās vai piena šokolādes
• 35 g sviesta

PAGATAVOŠANA
1. Sasmalciniet lazdu riekstus, izmantojot Speedy Mando, 
un apbrūniniet tos uz pannas.
2. Izkausējiet šokolādi un sviestu, izmantojot Micro Cook 
Pitcher 1 l, 1,30 minūtes ar 360 W iestatījumu, maisot.
3. Pievienojiet lazdu riekstus un samaisiet. No iegūtās 
masas rokās veidojiet mazas bumbiņas un pirms 
pasniegšanas 3 stundas atdzesējiet.
PADOMI
ŠOKOLĀDES UN LAZDU RIEKSTU BUMBIŅAS AR 
KOKOSRIEKSTU
Pirms atdzesēšanas apberiet bumbiņas ar 
kokosriekstu skaidiņām (�apm. 25 g)

MANDEĻU RIEKSTU UN ŠOKOLĀDES BUMBIŅAS
Lazdu riekstu vietā varat izmantot drupinātas 
mandeles.
PISTĀCIJU UN ŠOKOLĀDES BUMBIŅAS
Lazdu riekstu vietā varat izmantot lobītas pistācijas.

Pagatavošana
15’

Atdzesēšana
Apm. 3 h

1,30 min
360 vati

1 mn 30
à 360 watts

Ietaupiet 
8,00 €

18,90€



Jūsu Tupperware konsultants būs ideāls 
padomdevējs un iepazīstinās Jūs ar Tupperware 

zīmolu, kā arī palīdzēs sarīkot Jūsu  
Tupperware ballīti!

Ieplānojiet ballīti
un izbaudiet
namamātes
priekšrocības!



Dārgās namamātes, īpašas dāvanas  
un piedāvājumi tikai Jums!

Paldies dāvana
Ja prezentācijā apgrozījums ir  
100 EUR, tad namamāte saņem: 
Clear bļodu 990 ml
TG201001

1. līmenis
Ja prezentācijā apgrozījums ir  
200 EUR, tad namamāte saņem: 
Condiserve 600 ml
Condiserve 1 l
HG201001
un
Paldies dāvana
(TG201001 vai 50% atlaide
vienam produktam no kataloga)

2. lĪmenis
Par 2 jaunām prezentācijām un 
apgrozījuma līmeni 300 EUR 
namamāte saņem:
Clear bļodu 2,4 ml
Condiserve 600 ml
Condiserve 1 l
HG201002
un
Paldies dāvana
(TG201001 vai 50% atlaide
vienam produktam no kataloga)



Cepumu trauks 1,5 l
SS201302   10,90 €

Lieldienu cepumu formiņas
Lielākā cepumu formiņa: 10,8 cm (Diam.) x 2,3 cm (A)
Mazākā cepumu formiņa: 7,8 cm (Diam.) x 2,3 cm (A)
Apvalks: 11,7 cm (Diam.) x 36 cm (A)
SS201301   5,50 €

Izmantojiet Lieldienu svētku maltītēm šos 
lieliskos un krāsainos produktus

Lieldienu
piedāvājumi
ir pieejami

tikai
13. nedēļā

Lieldienu cepumu formiņu komplektā ir 3 cepumu formiņas,
ko var lietot no abām pusēm, tādējādi kopā iegūstot 6 formas!

JAUNS
DIZAINS

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. 
©2020 Tupperware. Visas tiesības aizsargātas. 
Tupperware zīmols ir Dart Industries Inc. īpašums. 

konsultanta zīmogs

Tālruņa 
numurs:

www.tupperware.lv


