
23.-26. nedēļa
(03.06.2019 – 30.06.2019)

IKVIENS  
IR LAIPNI 
GAIDĪTS!



Pārdodot produktus 160 eiro 
vērtībā pirmajā nedēļā  
(23. nedēļa), jūs saņemsiet:
EcoPure 750 ml
Vent N Serv. taisnstūra 600 ml
AC192301

ĀTRAIS STARTS
23. nedēļa

Kāda Tupperware
personība
Jūs esat?

Pārsteidzošā, Reālā, 
Izpalīdzīgā vai  
Starojošā?

Piedalieties viktorīnā un kopīgi noskaidrosim,
kāda ir mūsu Tupperware vadītāja personība!

Kāda ir jūsu 

personība?

Daudzpusīgs risinājums tām, kurām nav daudz brīva laika — ideāls pārvadāšanai
horizontāli, glabāšanai, uzsildīšanai un pasniegšanai — un tas ir arī drošs pret 

izšļakstīšanos.

JAUNUMS

MĒNEŠA PĀRDOŠANAS INICIATĪVA
23.-26. nedēļa

Pasūtot produktus par 400 eiro šo 
4 nedēļu laikā (23.-26. nedēļa), jūs 
saņemsiet:
Click To Go 1,5 l
Click To Go 900 ml
Komplekta rokturis
Cubix kantainā 650 ml
Cubix taisnstūra 250 ml (2 gab.)
Cubix mini 110 ml (2 gab.)
AC192302

JAUNAS
KRĀSAS

Kombinējiet tos pēc savas izvēles!

Jūs esat
STAROJOŠA

400 €



CUKINI UN ĶIPLOKU KUMOSIŅI

SASTĀVDAĻAS
2-3 PORCIJĀM

PAGATAVOŠANA

• 1 vidējs cukini
• 1 ola
• 50 g / ±½ krūzes 

rīvmaizes
• 40 g / ±½ krūzes 

parmezāna siera
• 1 nomizota un saspiesta 

ķiploka daiviņa
• 2-3 bazilika, pētersīļu 

zariņu vai maurloku, kas 
smalki sakapāti

• Sāls un pipari pēc 
garšas

1. Izņemiet no cepeškrāsns plauktu un uzkarsējiet līdz 200°C  
(6.-7. iestatījums) konvekcijas režīmā.
2. Sagrieziet cukini palielos, apmēram 6 cm gabalos.
3. Ielieciet produktu vadīklu Speedy Mando rīves korpusā un 
novietojiet to uz Space Saver bļodas 600 ml. Novietojiet cukini 
gabalu uz produktu vadīklas, virspusē lieciet virzuli un sarīvējiet. 
Atkārtojiet to pašu ar pārējo cukini.
4. Lieciet sarīvēto cukini tīrā mikrošķiedras dvielī un savērpiet to, 
lai izspiestu pēc iespējas vairāk mitruma. Jums vajadzētu iegūt 
apmēram 100 g/±1 krūzi rīvēta un nosusināta cukini.
5. Rūpīgi notīriet Speedy Mando rīvi un sarīvējiet parmezāna
sieru.
6. Mīklas bļodā 2,55 l ar metālisko putošanas slotiņu viegli sakuliet 
olu un pievienojiet pārējās sastāvdaļas. Kārtīgi samaisiet ar silikona 
lāpstiņu.
7. Novietojiet silikona paliktni ar maliņām uz auksta cepeškrāsns 
plaukta.
8. Ar ēdamkaroti no masas izveidojiet medaljonus un novietojiet uz 
silikona paliktņa. Cepiet 15-17 min. vai līdz tie ir zeltaini brūni.
9. Atstājiet uz 5 minūtēm. Pasniedziet siltus ar marinara mērci.

Padoms. Pagatavojiet rīvmaizi no sakaltušas maizes ar  
Speedy Mando rīvi!

Sagatavošanas laiks
10 min.

Temp.: 200°C / 6-7. iest.
15-17

Gaidīšanas laiks
10 min.

Gatavojiet ar
Speedy Mando rīvi

Pasūtot produktus par 600 eiro šo 4 nedēļu laikā 
(23.-26. nedēļa), jūs saņemsiet:
Speedy Mando rīve
Click To Go 1,5 l
Click To Go 900 ml
Komplekta rokturis
Cubix kantainā 650 ml
Cubix taisnstūra 250 ml (2 gab.)
Cubix mini 110 ml (2 gab.)
AC192303

600 €

Jūs esat
IZPALĪDZĪGA

JAUNUMS



Pasūtot produktus par 800 eiro šo 4 nedēļu laikā 
(23.-26. nedēļa), jūs saņemsiet:
Blossom bļoda 4,3 l
Blossom bļoda 2,5 l
Blossom bļoda 1,3 l
Speedy Mando rīve
Click To Go 1,5 l
Click To Go 900 ml
Komplekta rokturis
Cubix kantainā 650 ml
Cubix taisnstūra 250 ml (2 gab.)
Cubix mini 110 ml (2 gab.) 
AC192304

Pasūtot produktus par 1200 eiro šo 4 nedēļu laikā 
(23.-26. nedēļa), jūs saņemsiet:
Speedy Ēdiena dzirnaviņas (ar smalko rīvi)
Blossom bļoda 4,3 l
Blossom bļoda 2,5 l
Blossom bļoda 1,3 l
Speedy Mando rīve
Click To Go 1,5 l
Click To Go 900 ml
Komplekta rokturis
Cubix kantainā 650 ml
Cubix taisnstūra 250 ml (2 gab.)
Cubix mini 110 ml (2 gab.) 
AC192305

800 € 1200 €

Jūs esat
REĀLISTE

Jūs esat
PĀRSTEIDZOŠA



DĀVANAS PAR KONSULTANTU 
REĢISTRĒŠANU

23.-26. nedēļa

vai

Dāvana par katru jaunu konsultantu, kas veicis pasūtījumu 50 eiro apmērā:

Dāvana par 2 reģistrētiem 
konsultantiem šo 4 nedēļu laikā 
(23.-26. nedēļa):
Warmie Tup trauks 3,25 l
Warmie Tup 2,25 ar caurduri
RE192304

Dāvana par 3 reģistrētiem 
konsultantiem šo 4 nedēļu laikā  
(23.-26. nedēļa):
Warmie-Tup Shallow trauks
Warmie Tup trauks 2,25 l
Warmie Tup trauks 3,25 l
Warmie Tup 2,25 ar caurduri
RE192305

Dāvana par 1 reģistrētu 
konsultantu šo 4 nedēļu laikā 
(23.-26. nedēļa):
Warmie Tup 2,25 ar caurduri
RE192303

Warmie Tup caurduris
Warmie Tup karote
RE192301

Allegra garā glāze
Allegra garā deserta karote
RE192302

IZVĒLIETIES
SAVU

DĀVANU!



GRUPU VADĪTĀJU 
PĀRDOŠANAS 
IZAICINĀJUMI
23.-26. nedēļa

1500 eiro 

2500 eiro 

Piešķiriet savam 
dārzam jaunu izskatu 
ar vēl vairāk podiem!

Grupas ietvaros pārdodot produktus par
1500 eiro un personīgi reģistrējot
1 konsultantu šo 4 nedēļu laikā (23.-26.), 
saņemsiet šādu dāvanu:
Recycline Ecopot 28,5 cm
UM192301

Grupas ietvaros pārdodot produktus 
2500 eiro vērtībā un reģistrējot  
2 konsultantu (1 reģistrēts personīgi)  
šo 4 nedēļu laikā (23.-26.), saņemsiet 
šādu dāvanu:
Recycline Ecopot 30 cm
Recycline Ecopot 28,5 cm
UM192302

Par katriem nākamajiem 
1000 eiro grupas 
apgrozījumā (pārsniedzot 
UM192302 līmeni) + vēl 
1 reģistrētu klientu, jūs 
papildus saņemsiet 1 puķu 
podu pēc savas izvēles:

Atlicis tikai 1 mēnesis, lai kvalificētos ceļojumam uz:
ANDALŪZIJU

ROMU

Ekskluzīvi ceļojumi,
tikai grupu vadītājiem!

Recycline 
Ecopot  
28,5 cm

Recycline  
Ecopot  
30 cm

vai

IZVĒLIETIES
SAVU

DĀVANU!



VADĪTĀJU JUBILEJA 2019
11 valstis
600 dalībnieki

Tiksimies tur!
Kur: Belgradā
Kad: 2019. gada 26.-28. septembrī
Kvalifikācijas periods: 23.-31. nedēļa

Kvalifikācijas kritēriji grupu vadītājiem un konsultantiem:
• Vismaz 3 personīgi reģistrētu klientu
• “Personīgais pārdošanas” reitings starp jūsu vietējās 

nodaļas dalībniekiem (min. 1000 eiro)

Individuālie mērķi komandu līderiem

www.tupperware.lv
www.facebook.com/tupperwarehomecee

Cenas ir norādījis Tupperware, un tās var mainīties.
Piegādes problēmu gadījumā iztrūkstošie produkti tiks aizstāti ar līdzīgiem produktiem citā 
krāsā vai par tādu pašu cenu.
Brošūrā redzamā produktu krāsa var mazliet atšķirties no produkta  
faktiskās krāsas.
©2019 Tupperware. Visas tiesības aizsargātas.
Tupperware zīmols ir Dart Industries Inc. īpašums.


