
* kamēr prece ir noliktavā  

05.08.2019. – 01.09.2019.  
(32.-35. nedēļa) 

Piedāvājums periodam 

Saglabājiet 
savas vasaras 
atmiņas  



Sagatavojieties garākām dienām ārpus telpām.  
Un īsākām dienām virtuvē.  

1.

2.

3.

1. Krūze Samba (2 gab.)
SS193202   11,90 €   9,00 €
2. Glāze Samba (2 gab.)
SS193203   8,50 €
3. Krūze Samba 2 l
SS193201   17,50 €   14,00 €

Piknika komplekts Samba
(1 x krūze, 4 x krūzes, 4 x glāzes)
SS193204
35,00 €

Pērciet  
2 krūžu un glāžu 
komplektus un 

DĀVANĀ saņemiet
krūz

Piknika
šķīvis (4 gab.)
SS193205   
19,50 €



Sagatavojieties garākām dienām ārpus telpām.  
Un īsākām dienām virtuvē.  

1. 

3. 

4. 

2. 

Pasniedziet dažādas piknika uzkodas par prieku visai ģimenei...
Un pa vidu lieciet siera mērci... Izbaudiet! 

29,90 €

Servēšanas 
centrs

SS193224

1. Aloha bļoda 1 l
SS193212   6,50 €

2. Aloha bļoda 2 l
SS193213   9,50 €

3. Aloha bļoda 4 l
SS193214   14,50 €
4. Aloha bļoda 7,5 l
SS193215   19,50 €

60,00 €

Aloha bļodu  
komplekts

(4 x 450 ml, 1 x 1 l,
1x2 l, 1 x 4 l, 1 x 7,5 l)

SS193216

4 x 450ml
Aloha bļodas

iekļautas 
komplektā!



1. VentSmart augstais 4,4 l (2 gab.)
SS193222
53,00 €   30,90 €

2. VentSmart zemais 1,8 l (2 gab.)
SS193223
39,80 €   21,70 €

Otrs
VentSmart

4,4 l tikai par
4,40 €

Otrs
VentSmart

1,8 l tikai par
1,80 € 

Iegādājieties vairāk dārzeņu 
tirgū, sarīvējiet tos ar Speedy 

Mando rīvi un uzglabājiet 
svaigus pēc iespējas ilgāk! 

1. 

2. 

Labākais veids, kā saglabāt
dārzeņus svaigus,...

Šķēres TupperChef
SS193221   28,90 €   20,90 €



... lieliskam
vasaras grilam! 

U series putnu šķēres
SS193210   42,00 €   29,90 €

ChefSeries BBQ knaibles
SS193209   29,90 €



Izveidojiet savu līdzņemamā ēdiena 
izlases kārbu 

Cubix komplekts
(2 x 250ml, 1 x 650ml)
SS193220   10,90 €

19,90 €

Click to Go 
komplekts

(1 x 1,5L, 1 x 900ml,
1 x rokturis)

SS193217

JAUNUMS

Cubix taisnstūra 250 ml 
SS193218   4,90 €

Cubix kantainā 650 ml
SS193219   7,90 €   6,00 €

Iegādājieties 
komplektu

un DĀVANĀ 
saņemiet

vēl vienu Cubix
kārbu  



Iepriecina bērnus
un nesaslapina mugursomas.  

SANTORO’s Gorjuss™ Set Little Song
Sviestmaižu kārbiņa
EcoPure 310 ml - zaļa
SS193206   10,90 €

SANTORO’s Gorjuss™ Set Ladybird
Sviestmaižu kārbiņa
EcoPure 310 ml - violeta
SS193207   10,90 €

10,90 €
SANTORO’s 

Gorjuss™ Set  

Little Song



Vai zinājāt?
Rīvēšana ir nākamā biežāk veiktā darbība virtuvē. Tas 
nozīmē, ka ir vērts iegādāties rīvi, kas produktus sarīvēs 
dažādos izmēros!  

Ātrs, drošs un ideāli piemērots
ikdienas mazajiem darbiem  

17,50 €

Speedy
Mando rīve

 SS193211 JAUNUMS
Pateicoties divvirzienu asmenim, 
rīvēšana notiek ar katru kustību

REDĪSU RAITA

SASTĀVDAĻAS 3-4 PORCIJĀM:
• 350 g / ±1½ krūzes jogurta bez piedevām
• 1 saišķis redīsu
• 2 zaļie čili pipari bez sēklām
• 5 koriandra zariņi, plus vēl daži rotāšanai
• 40 g / ±½ krūzes valriekstu, un nedaudz 

garnēšanai
• Sāls pēc garšas
Garšvielu apcepšana/tadka
• 30 ml / ±2 ēd. k. olīveļļas
• 2 ml / ±½ tējk. kumīna sēklu
• 2 ml / ±½ tējk. sinepju sēklu
• 2 ml /±½ tējk. čili pulvera

PAGATAVOŠANA
1. Lieciet jogurtu kanniņā ar iedaļām 1,25 l Eazy.
2. Ņemiet Speedy Mando rīvi, piestipriniet vadīklu 
pie korpusa un uzlieciet uz Trio bļodas 600 ml. 
Lieciet pa vienam redīsam pārtikas vadīklā, virspusē 
lieciet virzuli un sarīvējiet. Rīvēšanas laikā aplūkojiet 
iegūto daudzumu, un beidziet rīvēt, kad sasniegts 
apmēram 100 g/±¾ krūzes, un lieciet sarīvētos 
redīsus kanniņā ar iedaļām 1,25 l Eazy.
3. Ar ātro smalcinātāju Turbo Chef sakapājiet čili, 
koriandru un valriekstus smalkā masā, lieciet to 
kanniņā ar iedaļām 1,25 l Eazy un kārtīgi samaisiet 
ar silikona lāpstiņu. Pēc garšas pievienojiet sāli.
4. Uzkarsējiet eļļu ChefSeries pannā cepšanai un 
lieciet tajā kumīna un sinepju sēklas. Ļaujiet sēklām 
dažas sekundes sprakšķēt, tad noņemiet pannu 
no plīts un lieciet uz pannas čili pulveri. Ielejiet 
apceptās garšvielas jogurtā un lēnām samaisiet.
5. Pasniedziet atdzesētu ar pitas maizi vai 
dārzeņiem un rotājiet ar svaigām koriandra lapām 
un kapātiem valriekstiem.  

Sagatavošanas 
laiks: 10 min.  

Panna cepšanai
± 30 sek.



Jūs 
ietaupāt 

20 €

• tomāti (± 600 g)
• 1 sarkanā paprika (± 200 g)
• 1 gurķis (± 500 g)
• ½ ķiploka daiviņa
• 25 ml heresa etiķa
• 30 ml olīveļļas
• 5 ml sāls
• 1 šķipsniņa piparu
• 1 mazs fenhelis (± 150 g)
Anīsa garšas putām:
• 250 ml labi atdzesēta, 

trekna saldā krējuma
• 1 ml fenheļa sēklu
• Šķipsniņa sāls un piparu 

pēc garšas

PAGATAVOŠANA
1. Ar universālo dārzeņu 
mizotāju nomizojiet dārzeņus, 
sagrieziet gabalos visus, 
izņemot
fenheli.
2. Sakuliet tomātus Extra 
Chef līdz viendabīgai mērces 
konsistencei, ielejiet
kanniņā ar iedaļām 2 l Eazy.
3. Samaisiet piparus, gurķi, 
ķiploku, etiķi un 25 ml 
olīveļļas Extra Chef, un 
kanniņā ar iedaļām 2 l Eazy 
sajauciet ar tomātu masu. 
Pēc garšas pievienojiet 
garšvielas.
4. Ar Mando Chef rīvi 
sarīvējiet fenheli plānās 
šķēlītēs, pievienojiet nedaudz 
sāls un samaisiet ar atlikušo 
olīveļļu.
5. Pasniedziet gaspačo 
glāzēs, rotātu ar
plānajām fenheļa šķēlītēm 
un anīsa garšas putu saliņu.  

SASTĀVDAĻAS
4/6 PORCIJĀM

Extra Chef
SS193225 74,90 €   54,90 €

TOMĀTU
UN FENHEĻA
GASPAČO  

Sagatavošanas laiks
15 min.  

ANĪSA GARŠAS PUTAS
1. Kuliet saldo krējumu ar 
Speedy Chef, pamazām 
pievienojot fenheļa sēklas, 
sāli un piparus.
2. Pasniedziet sasaldētas.



Cienījamās namamātes,
īpašas dāvanas un piedāvājumi tieši Jums!  

Paldies dāvana
Ja prezentācijā apgrozījums ir 100 EUR,  
tad namamāte saņem:
Kārba Mahalo 1 l
TG193201
vai
50% atlaidi vienam produktam no kataloga

1. līmenis
Par 2 jaunām prezentācijām un apgrozījuma 
līmeni 200 EUR namamāte saņems:
Kārba Mahalo 650ml
Kārba Mahalo 1 l
Kārba Mahalo 1,8 l
EcoPure 2 l
HG193201
un
Paldies dāvana
(TG193201 vai 50% atlaide
vienam produktam no kataloga)  

2. līmenis
Par 2 jaunām prezentācijām un apgrozījuma 
līmeni 300 EUR namamāte saņems:
Soma pārtikai Mahalo
Kārba Mahalo 650ml
Kārba Mahalo 1 l
Kārba Mahalo 1,8 l
EcoPure 2 l
HG193202
un
Paldies dāvana
(TG193201 vai 50% atlaide vienam  
produktam no kataloga)

Piknika soma Mahalo
HG193203
un
Paldies dāvana (TG193201
vai 50% atlaide vienam 
produktam no kataloga)

vai



3. līmenis
Par 2 jaunām prezentācijām un apgrozījuma 
līmeni 500 EUR namamāte saņems:
Piknika soma Mahalo
Soma pārtikai Mahalo
Kārba Mahalo 650ml
Kārba Mahalo 1 l
Kārba Mahalo 1,8 l
EcoPure 2 l
HG193204
un
Paldies dāvana
(TG193201
vai 50% atlaide
vienam produktam
no kataloga)  

Piedāvājumi namamātēm 
Sasniedzot 1. līmeni jūs varat iegādāties 
Komplektu ar rokturi par īpašu cenu!

19,90 €

Komplekts ar rokturi
HO193201



Parents’ favorite time of the year -
back to school!Viegli noturēt

mazās rociņās

Komplekts
Pusdienu kārba ar
nodalījumiem
EcoPure 310 ml
SS193208
9,90 €

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. 
©2019 Tupperware. Visas tiesības aizsargātas. 
Tupperware zīmols ir Dart Industries Inc. īpašums. 

konsultanta zīmogs

Tālruņa 
numurs:

www.tupperware.lv


