Katalogs 09 I 2020

Lai bagātīgs
rudens!
Piedāvājums spēkā no

31.08.2020. līdz 27.09.2020.
(36.-39. nedēļa)

* pieejamo krājumu robežās

IEDODIET DZĪVEI GARŠU
Gatavošanas komplekts
1. Šeikeris Eazy 350 ml
9,9 x 11,1 x 17,4 cm augst.
2. Ātrais smalcinātājs Turbo Chef
Ø 10,8 x 9,2 cm / 300 ml
SS203601
53,50 €

42,50€

Ietaupiet
11,00 €

Asmeņi veic
288 griezienus
mazāk kā 15
sekundēs !

1.

2.

Pērciet ātro
smalcinātāju
Turbo Chef un
saņemiet
šeikeri Eazy
350 ml dāvanā

Add f lavour
to your life

Ideāli piemērots dažādu svaigu zaļumu, dārzeņu, augļu, pupiņu un pat
pagatavotas un atdzesētas gaļas sagriešanai

JOGURTA UN SARKANĀS PAPRIKAS MĒRCE
Pagatavošanas
laiks 5 min.

SASTĀVDAĻAS (4 PORCIJĀM)
• 100 g sarkanās paprikas
• 30 ml olīveļļas (2 ēd. k.)
• 15 ml sinepju (1 ēd. k.)
• 15 ml citronu sulas (1 ēd. k.)
• 150 g jogurta
• sāls un pipari
PAGATAVOŠANA
1. Sakapājiet sarkano papriku ar
ātro smalcinātāju Turbo Chef.
2. Lieciet masu šeikerī Eazy 350 ml
un pievienojiet pārējās sastāvdaļas.
3. Uzlieciet vāku un kārtīgi sakratiet

Videi draudzīgs līdzņemšanas
risinājums!
Ietaupiet, ņemot līdzi savas pusdienas, un neradiet atkritumus.
JAUNA
KRĀSA

Salātu mērci
vienmēr turiet
atsevišķā trauciņā,
ko iestiprina vākā

Ietaupiet
2,10 €

Salātu trauks 1,5 l
19,4 cm Ø x 12 cm augst.
SS203603
18,90 €

Eco+ glāze 470 ml
8,3 x 19,5 cm
SS203602
12,00 € 9,90 €

Ietaupiet
8,90 €

Videi draudzīgs KOMPLEKTS
Salātu trauks 1,5 l
Eco+ glāze 470 ml
SS203604
28,80 €
19,90 €

Pusdienas ir daudz jautrākas ar š
produktiem, kurus mazā
Karotītes (4)
1 karote: 14 cm
PP203601
1,90 €

Pateicoties Z formas
izcilnim, jums
vienmēr būs kur atbalstīt
šīs karotes.

JAUNAS
KRĀSAS

Sip’N’Care krūze
200 ml / 7,5 cm Ø x 11,5 cm augst.
SS203605
12,90 €

Pērciet jebkuru
mazuļiem domāto
produktu,
kas redzami šajās
2 lappusēs,
un saņemiet karotītes
(4) par īpašu cenu

Bļodas servēšanai (3)
Ø 10 x 5 cm / 200 ml
SS203606
15,50 €
9,90 €

Ietaupiet
5,60 €

šiem krāsainajiem ideālas formas
ās rociņas vēlēsies turēt.

Saglabā
ēdienu siltu
un iepriecina
bērnus!
Bļoda barošanai
Ø 20,6 x 5,5 cm / 500 ml
SS203607

18,90€

Bļodu var
lietot ēdiena
uzsildīšanai
ikroviļņu krāsnī
līdz 135°C.

Neslīdošā pamatne

notur bļodu savā vietā par spīti
aizrautīgajām roķelēm!

Eleganta, izturīga un ļoti
noderīga. Tas ne tikai
labi izskatās!
FusionMaster gaļasmašīna (ar cepumu uzgaļiem) un piltuvi ir īsts kombinēšanas
meistars, jo tā samaļ gaļu, lai jūs varētu vakariņām pagatavot nebijuši gardu lazanju.
Saldajā ēdienā ar to varat pagatavot cepumus!

FusionMaster pamata komplekts:
FusionMaster pamatne
FusionMaster rokturis
FusionMaster stampiņa
SS203608
37,00 €

FusionMaster mehānisms:
FusionMaster piltuve
FusionMaster gaļasmašīna (ar:
skrūvi,griešanas elementu, skrūves gredzenu,
cepumu turētāju, 2x cepumu ieliktņiem,
desas turētāju, 1x mazo sietiņu ar caurumiem,
1x sietiņu ar lielajiem caurumiem)
SS203609
52,00 €
FusionMaster parastie elementi:
salikti ar 1 sietiņu: 24,3 x 13,3 x 26,6 cm augst.
FusionMaster gaļasmašīnas elementi:
salikti ar desas turētāju: 28,9 x 13,3 x 26,6 cm augst.

Pērciet pamata
komplektu un
mehānismu
un izveidojiet
pilnu FusionMaster
gaļasmašīnas
sistēmu!

* Kamēr prece ir noliktavā

Īstais nazis katram darbiņam.
Mazais nažu komplekts:
1. Virtuves nazis
34,6 x 2,3 x 5,2 cm
2. Maizes nazis
34,5 x 2 x 3,6 cm
SS203610
81,80 €
59,90 €

1.

Vidējais nažu komplekts:
3. Universālais nazis 27,1 x 2,1 x 2,7 cm
4. Dārzeņu nazis 24,1 x 2,1 x 2,7 cm
5. Robotais universālais nazis 19,3 x 2,4 x 2,2 cm
SS203611
79,70 €
55,00 €

2.
5.

Ietaupiet
21,90 €

4.
3.

Ietaupiet
24,70 €

Pērciet lielo nažu
komplektu un
saņemiet Sharp
Star galodu DĀVANĀ!

Lielais nažu komplekts:
1. Virtuves nazis
2. Maizes nazis
3. Universālais nazis
4. Dārzeņu nazis
5. Robotais universālais nazis
6. Sharp Star galoda 8 x 17 x 12 cm
SS203612

114,90€

6.

Pēdējā iespēja tos dabūt šogad!
Uzglabāšanas trauku komplekts:
Uzglabāšanas kārba ovālā 2
18 x 9 x 11,7 cm / 1,1 l
Uzglabāšanas kārba ovālā 3 (2 gab.)
18 x 9 x 17,2 cm / 1,7 l
Uzglabāšanas kārba ovālā 4 (2 gab.)
18 x 9 x 23 cm / 2,3 l
SS203613
29,90 €

Klimpu rīve
Pamatne: 32,7 x 12,5 x 3,1 cm
Sadalītājs 10 x 10,2 x 1,5 cm
SS203614
9,90 €

* Kamēr prece ir noliktavā

Ar radošu pieeju un
klimpu rīvi jūs
varat sākt jaunu ēru
ēdiena gatavošanā.
Pāršķiriet lappusi, lai izlasītu
gardu spinātu klimpu recepti

T chefseries panna
28 cm
SS203615
149,00 €
* Kamēr prece ir noliktavā

Vai jums pietrūkst draugu?
Ir pienācis laiks sarīkot kino vakaru mājās un šajās krāsainajās bļodās pasniegt
popkornu, saldējumu vai augļu salātus.

JAUNAS
KRĀSAS

Bļoda Kokons 550 ml (3 gab.)
15,2 x 14,8 x 6,9 cm augst. (ar vāku)
Bļoda: Ø 13,7 cm
SS203616
16,90 €

Bļoda Kokons 4,3 l
27,5 x 26,7 x 12,7 cm augst. (ar vāku)
Bļoda: Ø 25,3 cm
SS203617
18,90 €

Bļodu KOMPLEKTS
Bļoda Kokons 550 ml (3 gab.)
Bļoda Kokons 4,3 l
SS203618
35,80 €

Ietaupiet
7,90 €

27,90€

SPINĀTU KLIMPAS
(PAŠGATAVOTAS OLU NŪDELES)
Pagatavošanas
laiks 20 min.

SASTĀVDAĻAS 4 PORCIJĀM
Klimpām (olu nūdelēm)
• 500 g universālo kviešu miltu
• 1 tējk. sāls
• 5 olas (M izmērs)
• 300 g saldētu, blanšētu spinātu
• Sāls, baltie pipari
• nedaudz rīvēta muskatrieksta
Mērcei
• 250 g ķiršu tomātiņu
• 2 ēdamkarotes olīveļļas
• 250 g Mocarellas siera

PAGATAVOŠANA
1. Sajauciet klimpu sastāvdaļas
mīklā. Atstājiet mīklu apmēram uz
10 minūtēm. Ja mīkla ir pārāk cieta,
pievienojiet nedaudz ūdens.
2. Novietojiet klimpu rīvi uz 4,5 l kastroļa,
kurā ieliets vārošs sālsūdens. Ar lāpstiņu
uzlieciet daļu mīklas uz klimpu rīves un
izspiediet to cauri atvērumiem.
3. Ar blakus noliktu karoti nosmeliet pa
ūdens virsu peldošās klimpas un ielieciet
tās karstumizturīgā traukā, piemēram,
Warmie-Tup. Atkārtojiet šo darbību, līdz
visa mīkla ir izlietota.
4. Apcepiet klimpas olīveļļā un tad
iemaisiet Mocarellas sieru un ļaujiet tam
mazliet izkust.
5. Nomazgājiet un pārgrieziet ķiršu
tomātiņus uz pusēm. Apcepiet olīveļļā,
pārkaisiet ar sāli un pipariem un lieciet pa
virsu spinātu klimpām.
Padoms: Spinātu klimpas labi garšos arī
ar vienkāršu bešamela mērci.

VEGĀNU BURGERS
Pagatavošanas
laiks 20 min.

Gatavošanas laiks
26 min.

Stāvēšanas laiks
30 min.

SASTĀVDAĻAS 4 - 6 PORCIJĀM
• 100 g burkānu
• 1 sarkanā paprika
• 1 sarkanais sīpols
• 3 ēd. k. olīveļļas (± 45 ml)
• 1 ķiploka daiviņa
• 3 pētersīļa zariņi
• 25 g ciedru riekstu
• 500 g vārītu sarkano pupiņu
(konservētu)
• Daži pilieni Tabasco mērces
• ½ tējk. kumīna (± 2 ml)
• Sāls un pipari
• 50 g rīvmaizes
• 4 burgera maizītes
Mērces
• sinepes, kečups, vegānu
• majonēze
Garnēšanai
• zaļie salāti, tomāti

PAGATAVOŠANA
1. Nomizojiet burkānu, papriku un sīpolu,
sagrieziet mazos gabaliņos un lieciet MicroCook 1 l krūzē,
pievienojiet 1 ēd. k. olīveļļas (± 15 ml). Uzlieciet vāku un
gatavojiet mikroviļņu krāsnī 8 minūtes, noregulējot jaudu
uz 600 vatiem. Apmaisiet un gatavojiet vēl 8 minūtes.
Atstājiet uz 2 min. un noteciniet šķidrumu.
2. Nomizojiet ķiploku, un kopā ar pētersīļiem sakapājiet
ātrajā smalcinātājā Turbo Chef.
3. Pievienojiet ātrā smalcinātāja saturu MicroCook
pagatavotajiem dārzeņiem. Pieberiet arī ciedru riekstus,
notecinātas sarkanās pupiņas, Tabasco mērci, kumīnu, sāli
un piparus.
4. Ar FusionMaster gaļasmašīnu, kurai uzlikts rupjā
maluma sietiņš, samaliet MicroCook esošo masu. Ar
silikona lāpstiņu samaisiet masu ar rīvmaizi un atstājiet uz
15-30 min.
5. No sagatavotā maisījuma izveidojiet 4 apaļus burgerus
maizīšu lielumā. T chefseries pannā 28 cm ielejiet 2 ēd. k.
olīveļļas (± 30 ml) un cepiet burgerus uz vidējas liesmas
4-5 min. no katras puses.
6. Lieciet burgerus uz maizītēm, uzklājiet mērci un
garnējumu pēc izvēles, un uzreiz pasniedziet.

Sarkanajās pupiņās ir
daudz augu izcelsmes
olbaltumvielu un
šķiedrvielu, zems tauku
saturs, un tās ātri remdēs
jūsu izsalkumu.

Dārgās namamātes,
īpašas dāvanas un piedāvājumi tikai Jums!
Paldies dāvana

Ja prezentācijā apgrozījums
ir 100 EUR, tad namamāte saņem:
Apaļo bļodu 300 ml (3 gab.)
TG203601

Ø 12,5 x 5 cm

1. līmenis

26 x 17,5 x 4,2 cm augst.

Par 2 jaunām prezentāciju un
apgrozījuma līmeni 200 EUR
namamāte saņem:
CombiSmart komplekts
CombiSmart sadales dēlis
HG203601
un
Paldies dāvana
(TG203601 vai 50% atlaide
vienam produktam no kataloga)

26 x 17,5 cm

2. līmenis

30,4 x 20,4 x 9,8 cm augst.

20 cm

Par 2 jaunām prezentācijām un
apgrozījuma līmeni 300 EUR
namamāte saņem:
CheeSmart zemais
Essential dārzeņu nazis
CombiSmart komplekts (2)
CombiSmart sadales dēlis
HG203602
un
Paldies dāvana
(TG203601 vai 50% atlaide
vienam produktam no kataloga)

3. līmenis
28 cm

Ieplānojiet
siera un vīna
ballīti!
Jūs varat pagatavot
sviestmaizes, uzkodas un
siera plati, kas izskatīsies ļoti
profesionāli sagatavota.
Pasniedziet ar jebkuru puscieto
un cieto sieru šķēlēm —
piemēram, Gouda vai Gruyere
— vai pat sieru ar zemu tauku
saturu pilnvērtīgām brokastīm,
brančam, pusdienām vai
vakara ballītei.

Ja vēlaties atstāt
iespaidu, neaizmirstiet par
vīnu, vīnogām, riekstiem,
krekeriem un maizi!

Par 2 jaunām prezentācijām un
apgrozījuma līmeni 500 EUR
namamāte saņem:
Essential universālais nazis
CheeSmart zemais
Essential dārzeņu nazis
CombiSmart komplekts (3)
CombiSmart sadales dēlis
HG203603
un
Paldies dāvana
(TG203601 vai 50% atlaide
vienam produktam no kataloga)

MŪSU DURVIS
IR VIENMĒR
ATVĒRTAS!
Ar ko sākt?
Pasūtiet jebkuru Tupperware
produktu par kopējo vērtību 50,00
€, piekrītiet kļūt par konsultantu un
kā balvu saņemiet savu STARTA
KOMPLEKTU!
• Šeikeris Eazy 350 ml
• Apaļā bļoda 300 ml
• EcoPure soma
• Katalogs
• 10 brošūras

Piedāvājumi spēkā
tikai septembrī
tikai jaunajiem
konsultantiem pārdošanai!

x1

x 10

Mēs vēlamies atbalstīt Jūs un atzīmēt
Jūsu pievienošanos Tupperware šajā
mēnesī, tāpēc mēs sagatavojām
dažus piedāvājumus tikai Jums, lai
paplašinātu savu sākuma komplektu
pirmajām ballītēm.

Mēs vienmēr meklējam motivētus,
kaislīgus komandas dalībniekus. Kļūstiet par
vienu no mums, un drīz sazināsimies!
Jūsu kā Tupperware konsultanta priekšrocības:
• Komisijas nauda no pārdotajām precēm;
• Dalība ikmēneša pārdošanas iniciatīvu programmā ar dažādiem aktivitātes līmeņiem
• Dalība mūsu 3 soļu sagatavošanās programmā, produktu paraugi un
bezmaksas apmācība

1. SOLIS

Kad: 2.-5. nedēļa kopš esat kļuvuši par konsultantu
Kā: min. pasūtījums/pasūtījumi 160,00 € apmērā
Jūs saņemsiet: komisijas naudu no pārdotajām precēm + iespēju
iegādāties CheeSmart zemo par īpašu cenu

Īpaša cena,
tikai jaunajiem
konsultantiem

CheeSmart zemais
30,4 x 20,4 x 9,8 cm
kataloga cena: 31,90 €
OB201001

16,50€

Konsultanti, kas piedalās sagatavošanas programmā, var iegādāties tikai 1x CheeSmart zemo

2. un 3. SOLIS
Ietaupiet
9,00 €

Trauku dvielītis (2)
SS203620
26,50 €
17,50 €

Vienmēr sazinieties ar savu Tupperware konsultantu,
lai uzzinātu vairāk par drīzumā gaidāmo!

Ietaupiet
5,00 €

Dvielītis briļļu
tīrīšanai (2)
SS203621
10,90 €
5,90 €

Ledusskapja bļodas
450 ml (3)
SS203622
11,90 €

Jūs varat sadalīt produktu pa porcijām,
lai to pēc vajadzības atkausētu.

JAUNUMS
CombiSmart komplekts
3 x 675 ml
katrs trauks: 16,05 x 23,05 x 4,34 cm augst.
SS203619

19,90€

Izmantojiet FusionMaster
gaļasmašīnu, lai laikus
pagatavotu dažus
burgerus, un pāris no
tiem varat ērti glabāt
saldētavā, ievietojot tos
jaunajā Freezer Mates
Stackable

konsultanta zīmogs

Tālruņa
numurs:
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.

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

