
Piedāvājums ir spēkā no  
05.02.2018. līdz 04.03.2018.  

(6.-9. nedēļa)
* pieejamo krājumu robežās

Saldums
ir svarīgs!



ŠOKOLĀDES UN  
PEKANRIEKSTU BRAUNIJS

SASTĀVDAĻAS  
4 PORCIJĀM 
• 180 g tumšās 

šokolādes
• 150 g sviesta
• 4 olas (vidēja lieluma)
• 200 g cukura
• šķipsniņa sāls
• 100 g cepšanas miltu
• 100 g pekanriekstu

PAGATAVOŠANA
1. Jau iepriekš uzsildiet cepeškrāsni līdz 180°C bez ventilācijas. 
2.  Salauziet šokolādes tāfelītes gabalos un novietojiet tos krūzē 
MicroCook 1 L. Pievienojiet sviestu, uzlieciet vāku un sildiet mikroviļņu 
krāsnī 1 minūti 50 sekundes 600 W režīmā. Ļaujiet pastāvēt 1 minūti.
3. Izmantojot Speedy Chef, kuliet olas ar cukuru apmēram 10 minūtes. 
Pievienojiet sāli, miltus un putojiet vēlreiz 10 sekundes. 
4. Sajauciet šokolādi un sviestu vienmērīgā masā ar Putošanas slotiņu un 
uzmanīgi pievienojiet to un pekanriekstus sakultajām olām.
5. Novietojiet Silikona cepešpannu uz aukstā cepeškrāsns režģa. Ielejiet 
tajā maisījumu, tad novietojiet pannu cepeškrāsns zemākajā līmenī un 
cepiet 25 minūtes.
6. Ļaujiet nostāvēt 30 minūtes un saudzīgi izņemiet no formas.
7. Dekorējiet braunijus ar putukrējumu, izmantojot konditorejas 
maisiņu krēmam, un ar vairākiem šķeltiem (ar Riekstu standziņām) 
pekanriekstiem vai mandelēm.

600 W 
1 h 50 minūtes

Sagatavošanas laiks  
5 minūtes

Nostāvināšanas laiks  
30 minūtes

180°C 
25 minūtes



Lai top

Nepieciešamie papildu  
produkti, lai ceptu kā šefpavārs: 

Konditorejas maisiņš krēmam +  
Speedy Chef

SILIKONA CEPEŠPANNAS (2 gab.)
SS180601

40,00 €

meistarīgākās kūkas!

Unikāls, 
piedegumdrošs 

silikons
JAUNUMS



MANDEĻU CEPUMI „VEIKSME”

SASTĀVDAĻAS 20 CEPUMIEM 
• 2 olu baltumi
• 150 g (300 ml) pūdercukura
• 90 g (250 ml) samaltu mandeļu
Pēc vēlēšanās:
• 100 g kausētas šokolādes

PAGATAVOŠANA
1. Jau iepriekš sasildiet cepeškrāsni bez režģa līdz 180°C.
2. Paņemiet Speedy Chef un saputojiet tajā 2 olu baltumus. 
Kad tie ir sakulti, 3 reizes pievienojiet pūdercukuru, kamēr 
izveidosies bieza, spīdīga masa, kas labi tur formu. Izņemiet 
slotiņu un pamazām pievienojiet samaltās mandeles.
3. Novietojiet Silikona cepešpannu uz cepeškrāsns režģa. 
Maisījumu ielejiet konditorejas maisiņā ar apaļu uzgali un 
vienmērīgi veidojiet aplīšus apmēram 3 cm diametrā.
4. Cepiet 10 minūtes režīmā 180°C. Kad cepumi pilnībā 
atdzisīs, to apakšējo daļu var pārklāt ar kausētu šokolādi, 
izmantojot Silikona otiņu.

Sagatavošanas laiks  
10 minūtes

180°C 
10 minūtes



T.S.-SPEEDY CHEF
SS180609

KONDITOREJAS 
MAISIŅŠ KRĒMAM + 
UZGAĻI
SS180606

ja ir pareizā palīdzība!

Sakuliet , sasmalciniet 
un saputojiet pārtiku 
perfekti un ļoti ātri!

38,00 €

17,00 €

44,90 €

26,90 €

Deserti ir gatavi dažās sekundēs,



TAISNSTŪRA TORTES 
KĀRBA
SS180611

28,00 €

Liela, skaista taisnstūra tortes 
kārba pārtikas glabāšanai, 
servēšanai un transportēšanai 
ārpus mājām.

Mēs pavadām laiku, domājot par    visiem iespējamajiem veidiem,  

kā pasniegt un glabāt  ēdienu, lai jums tas nebūtu jādara!
Jūs varat iepriekš pagatavot bal lītei 
jebkāda veida ēdienus un īpašus desertus, 
glabāt tos iepakotus ledusskapī, gaidot , 
kad tie būs jāpasniedz



Pasniedziet garšīgu pīrāgu šķēlītēs vai atsevišķas 
kūciņas plašā klāstā uz paplātes. Pagatavojiet 
jebkuru desertu iepriekš, hermētiski iepakojiet un 
glabājiet ledusskapī līdz pasniegšanas brīdim.

ELEGANCE ZEMAIS 
TRAUKS 2,4 L
SS180607

25,00 €

Mēs pavadām laiku, domājot par    visiem iespējamajiem veidiem,  

kā pasniegt un glabāt  ēdienu, lai jums tas nebūtu jādara!

RIEKSTU STANDZIŅAS
SS180603

19,50 €

Viegli lietojamās 
ergonomiskās Riekstu 
standziņas ir pietiekami 
jaudīgas, lai ar vienu 
kustību varētu sašķelt 
lielāko daļu riekstu 
čaulu! 

Ar to var arī izņemt 
kauliņus no olīvām un ķiršiem, 
nesaspiežot augli.

JAUNA
KRĀSA

JAUNUMS
UZLABOTAIS 



OPTIMUM KĀRBAS 2,1 L (2 gab.)
SS180608

DUO BĻODIŅAS
240 ml, 500 ml
SS180604

20,00 €

10,00 €

Glabājiet pārtiku vai    citas lietas virtuves skapītī, 
uz letes, atvilktnē, ledusskapī 

Trauki ir 
savienoti 
ar īpašiem 
vākiem!



APAĻĀ BĻODA 4 L
SS180602

15,00 €

APAĻĀS KĀRBIŅAS
118 ml, 148 ml
SS180605

5,00 €

Glabājiet pārtiku vai    citas lietas virtuves skapītī, 
uz letes, atvilktnē, ledusskapī un pat ņemiet to līdzi

JAUNUMS

JAUNA 
KRĀSA

Savienojiet 2 traukus un... aiziet!
Tagad jums ir mini šeikeris



Dārgās namamātes,
te ir īpašas dāvanas un piedāvājumi tieši jums! 

"Paldies!" namamātei

Dāvana namamātei 1

Ja pārdošana prezentācijā ir 100 EUR un vairāk, tad 
namamāte saņem: 

ELEGANCE BĻODU 2,3 L
HG180601

Dāvana namamātei, ja pārdošana 
prezentācijā sasniedz 200 EUR un 
vairāk+1 ieplānota prezentācija. 

ELEGANCE BĻODU 2,3 L
ELEGANCE BĻODU 3,2 L
HG180602



Dāvana namamātei 2

Piedāvājums namamātēm

Dāvana namamātei, ja pārdošana 
prezentācijā sasniedz 300 EUR un 
vairāk+1 ieplānota prezentācija. 

ELEGANCE BĻODU 2,3 L
ELEGANCE BĻODU 3,2 L
ELEGANCE BĻODU 4,6 L
HG180603

Ja pārdošanas apjoms prezentācijā sasniedz  
200 EUR vai vairāk, tad namamāte var iegādāties 
šādu komplektu par īpašu cenu:  

ELEGANCE BĻODAS 600 ml  
(4 gab.)
HO180601

30,00 €

Pasniedziet maltīti 
stilīgi un eleganti



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. 

konsultanta zīmogs

Tālruņa 
numurs:

www.tupperware.lv

Virtuves piederumu komplekts
1. UNIVERSĀLĀ KAROTE
2. APMAISĪŠANAS KAROTE  
3. MAZĀ SILIKONA LĀPSTIŅA
SS180610

16,80 €

1
2

3

Pērkot  
abas karotes,  

silikona lāpstiņa  

DĀVANĀ!

Lieliski, daudzfunkcionāli rīki, 
kas nepieciešami katram cepējam! 

26,30 €


