
Katalogs 10 I 2020

Laipni lūgti!

* pieejamo krājumu robežās

28.09.2020. - 01.11.2020.
(36.-39. nedēļa)

Piedāvājums spēkā



PAGATAVOŠANA
1. Uzkarsējiet cepeškrāsni līdz 180°C temperatūrai/Th 
6. Sarīvējiet 1 ½ glāžu ķirbja bļodā ar FusionMaster rīvi. 
Pārējo sagrieziet plānās šķēlītēs. Pievienojiet miltus, 
rozmarīnu, sāli un piparus.
2. Samaisiet sviestu ar paniņām un olām atsevišķā 
bļodā. Iemaisiet sausajās sastāvdaļās, līdz izveidojas 
masa. Uzmanīgi iecilājiet fetas sieru, lai lielie gabali 
nesadruptu.
3. Ietaukojiet UltraPro maizes formu 1,8 l ar sviestu un 
apkaisiet ar 1 ēd.k. miltu.
4. Ielieciet masu ar karoti UltraPro maizes formā. 
Nolīdziniet virspusi. Viegli iespiediet šķēlēs sagriezto 
ķirbi un sīpolu mīklā.
5. Cepiet 1 stundu vai, līdz tā kļuvusi zeltaina un, 
iedurot iesmu, ir izcepusies. Ļaujiet 10 minūtes 
nostāvēties. Uzlieciet roku uz UltraPro maizes 
formas augšpuses un apgrieziet to, lai izņemtu maizi. 
Novietojiet uz režģa, lai maize atdziest. Sagrieziet ar U 
sērijas maizes nazi un pasniedziet ar sviestu. Lieliski 
piemērota pusdienu kārbām.

Ieteikums: Ja jums nav paniņu, tad 2 tējk. citrona sulas 
pievienojiet 310 ml piena un ļaujiet nedaudz sabiezēt. 
Paniņas padarīs maizi gaisīgu.

SVIESTA ĶIRBJA
UN FETAS SIERA MAIZE

SASTĀVDAĻAS (8 PORCIJĀM)
• ½ maza sviesta ķirbja (aptuveni
• 600g) bez mizas un sēklām
• 625 ml pašbriestošo miltu
• 1 tējk. sāls
• 3 tējk. sīki sakapāta rozmarīna
• 100 g kausēta sviesta
• 310 ml paniņu
• 2 lielas olas
• 80 g lielos gabalos sadrupināta 

dāņu stila fetas siera
• 1 mazs sarkanais sīpols, 

pārgriezts uz pusēm un sagriezts 
plānās šķēlītēs

Gatavošanas laiks
10 min.

Nostāvēšanās laiks
10 min.

60 min. 180°C /
Th 6



Tā ir ideāla piedeva brokastīm, brančam, pusdienām vai vakariņām.

Kas var būt labāks par mājās krāsnī 
ceptas maizes smaržu?  

Tajā var ietilpināt vairumu  
250g sviesta paciņu!

Pēdējā
iespēja

iegādāties

Ietaupiet 
24,00 €

44,90€

UltraPro maizes forma 1,8 L
28,2 x 15,5 x 12 cm
SS204001

Maizes kaste 
BreadSmart
(bez dēlīša)
27,2 x 39,5 x 19,5 cm
SS204002
63,90 €
39,90 €

Ekskluzīvās sērijas  
Sviesta trauks
19,5 x 9,5 x 7 cm / 400 ml
PP204001
4,90 €

Par katru 
pasūtījumu

50,00 € apmērā
varēsiet iegādāties
ledusskapja durvju
sviesta trauku par 

īpašu cenu!

* kamēr prece ir noliktavā  



Šis klasiskais daudzfunkcionālo produktu klāsts lieliski papildinās jebkuru virtuvi!

Sekojiet modei rudens krāsās  

• Pankūku mīklas
• Vienkāršas mīklas gardām 

mājās gatavotām uzkodām
• Gardas ballīšu mērces 

sagrieztiem dārzeņiem, maizes 
nūjiņām utt.  

• Smilšu vai kārtainā mīkla
• Ātri pagatavojamas omletes 

visai ģimenei: sakuliet olas

• Punšs
• Sangrija
• Atdzesētas vasaras zupas
• Lieli, veselīgi salāti

• Maizes mīkla
• Kēksi ar sukādēm un 

riekstiem un pudiņi
• Mājās gatavoti čipsi
• Mazas maizītes ar dažādu 

veselīgu pildījumu
• Konfektes Helovīnam vai 

bērnu ballītei  

1.

2.

3.

4.

Ideāli piemērots gatavošanai,
uzglabāšanai un pasniegšanai  

JAUNAS 
KRĀSAS

1. Mīklas bļoda 1,4 l
17,6 Ø 10,1 cm augst. 
SS204007
7,90 €

2. Mīklas bļoda 2,75 l
24 cm Ø x 15 cm augst.  
SS204008
12,90 €

3. Mīklas bļoda 4,5 l
27,7 Ø 13,6 cm augst.  
SS204009
22,90 €
15,90 €

4. Mīklas bļoda 7,5 l
32,5 Ø 15 cm augst.  
SS204010
29,90 €
19,90 €

Ietaupiet 
7,00 €

Ietaupiet 
10,00 €



Šis klasiskais daudzfunkcionālo produktu klāsts lieliski papildinās jebkuru virtuvi!

Sekojiet modei rudens krāsās  

Bļodu rudens komplekts:
Mīklas bļoda 1,4 l
Mīklas bļoda 2,75 l
Mīklas bļoda 4,5 l
SS204011
36,70 €

Ietaupiet 
6,80 €

Šis daudzfunkcionālais divu 
caurduru komplekts ir stabils, labi 
notecina šķidrumu un der dažāda 
izmēra Tupperware bļodām. 

V iegli izņemiet
ābolu, bumbieru,
tomātu, gurķu,
baklažānu vai cukīni
serdi vai viduci. Dubultais siets

20 cm Ø x 4 x 34 cm / 0,4 L
23 cm Ø x 11 x 36 cm / 2 L
SS204012
25,90 €
19,90 €

29,90€

EasyLogics ābolu seržu 
izņēmējs
20,7 x 3,1 x 2,2 cm
SS204013
11,90 €

JAUNAS 
KRĀSAS

* kamēr prece ir noliktavā  

Ietaupiet 
6,00 €



VISS NO RĪSIEM
SASTĀVDAĻAS
6 PORCIJĀM
• 500 g balto rīsu 

SAULES RĪSI
•  2 paprikas (± 500 g)
• 1 ē/k. olīveļļas (± 15 ml)
• 100 g ciedru riekstu  
MADRAS RĪSI
• 150 g sagrieztu mandeļu
• 150 g rozīņu 
ITĀĻU RĪSI
• 3 tomāti
• 4-5 bazilika zariņu  
ZAĻIE RĪSI
• 1 lociņš
• 200 g saldētu zaļo zirnīšu  
MEKSIKĀŅU RĪSI
• 2 avokado (ne pārāk 

nogatavojušies)
• 2 tējk. citrona sulas (± 10 ml)
• 4-5 koriandra zariņu  
BURKĀNU RĪSI
• 200 g burkānu
• 50 g sezama sēklu  
SĒŅU RĪSI
• 250 g šampinjonu
• 3 ķiploka daiviņu  

Izvāriet 500 g rīsu Rīsu 
pagatavošanas traukā 
mikroviļņu krāsnij atbilstoši 
attiecīgo rīsu pagatavošanas 
instrukcijām. Pievienojiet sāli un 
piparus un pagatavojiet izvēlēto 
recepti. 

SAULES RĪSI:
Nomizojiet papriku, izņemiet 
sēklas un sagrieziet to kubiņos. 
Ieberiet Krūzē MicroCook 1 L, 
pievienojiet eļļu, uzlieciet vāciņu 
un lieciet mikroviļņu krāsnī 
600 W jaudā uz 5 min. Iecilājiet 
papriku un ciedru riekstus rīsos 
MADRAS RĪSI:
Iecilājiet mandeles un rozīnes 
rīsos.  
ITĀĻU RĪSI:
Nomizojiet tomātus, izņemiet 
sēklas un sagrieziet tos kubiņos. 
Sakapājiet baziliku. Iecilājiet 
rīsos.    
ZAĻIE RĪSI:
Sakapājiet lociņu zaļumu Ātrajā 
smalcinātājā. Ieberiet Krūzē 
MicroCook 1 l, pievienojiet 
zaļos zirnīšus un 100 ml ūdens. 

Uzlieciet vāciņu un lieciet 
mikroviļņu krāsnī 600 W jaudā 
uz 6 min. Noteciniet šķidrumu un 
iemaisiet rīsos. 
MEKSIKĀŅU RĪSI:
Nomizojiet avokado un izņemiet 
kauliņus, sagrieziet kubiņos 
un samaisiet ar citrona sulu, 
lai izvairītos no oksidācijas. 
Sakapājiet koriandru. Iecilājiet 
rīsos.  
BURKĀNU RĪSI:
Nomizojiet burkānus, sagrieziet 
tos gabaliņos un sīki sakapājiet 
ar Extra Chef. Ieberiet Krūzē 
MicroCook 1 l, pievienojiet 50 ml 
ūdens, uzlieciet vāciņu un lieciet 
mikroviļņu krāsnī 600 W jaudā 
uz 6 min. Noteciniet šķidrumu 
un iemaisiet rīsos, pievienojot 
sezama sēklas.  
SĒŅU RĪSI:
Nomizojiet ķiploka daiviņas,
sakapājiet tās kopā ar
sēnēm ar Extra Chef. Ieberiet 
Krūzē MicroCook 1 l, uzlieciet 
vāciņu un lieciet mikroviļņu 
krāsnī 600 W jaudā uz 6 min. 
Iecilājiet rīsos.

PAGATAVOŠANA



P iemērots 
šķidrumu, mērču 
un zupu mērīšanai, 
maisīšanai un 
uzsildīšanai 
mikroviļņu krāsnī 

 MicroP lus savietojamo trauku sistēma
var revolucionizēt gatavošanu mikroviļņu 
krāsnī. Gardas trīs ēdienu maltītes ir 
gatavas tikai 30 minūtēs!

18,90€

EasyRice lielais
22,6 x 26,8 x 15,5 cm / 3 l
SS204005
28,90 €

Atvieglojiet sev dzīvi, izmantojot
mikroviļņu krāsni un gatavojot tajā –

no teorijas līdz praksei  

Crystalwave krūze 1 l
14 cm Ø x 13,5 cm 
SS204003
15,90 €

Crystalwave kastīte II  
500 ml (2 gab.)
SS204004
15,90 €

JAUNA
KRĀSA

JAUNAS 
KRĀSAS 

Micro +3 trauki 3 l
750 ml / 1,75 l / 3 l
27 cm Ø / 4,5 x 8,2 x 11 cm
SS204006
109,90 €

Ietaupiet 
10,00 €

* kamēr prece ir noliktavā  

* kamēr prece ir noliktavā  



Šis unikālais Tupperware produkts ir ideāli 
piemērots veselīgu ēdienu gatavošanai, 
vārīšanai uz lēnas uguns, tvaicēšanai un 

pasniegšanai bez liekām pūlēm un nepārvārot.

Servofikss
23 Ø x 13,5 cm / 2,9 L 
SS204014
19,90 €

C.S. Čuguna katls 
Cottage Dutch Oven 
4,9 l
SS204015
239,00 €

Dārzeņu asorti – pasniedziet ideāli 
pagatavotus zaļos dārzeņus – noņemiet no 
uguns, kamēr tie vēl ir kraukšķīgi, un noteciniet 
šķidrumu caurdurī. Ieberiet bļodā,

zem kuras ir karsts ūdens, un uzlieciet vāku – 
tie nepārvārīsies, bet paliks karsti.

Ideāli makaroni – Servofiksā aplejiet 
makaronus vai nūdeles ar vārošu ūdeni, 
noteciniet šķidrumu, pievienojiet mērci un 
pasniedziet – visu vienā traukā.

Augļi visos gadalaikos – noskalojiet augļus 
caurdurī. Ielieciet bļodā, zem kuras ir ledus, lai 
tie būtu vēsi un gardi.

Izkausējiet sviestu vai šokolādi – ielieciet 
kastīti ar sviestu vai šokolādi Servofiksā, zem 
caurdura novietojot karstu ūdeni, un uzlieciet 
vāku. Turpiniet gatavot, kamēr tā izkūst.

Jogurts – izmantojiet Servofiksu kā siltu ūdens 
vannu jogurta pagatavošanai.  

IZMANTOJUMI:

* kamēr prece ir noliktavā  

JAUNA 
KRĀSA



19,90€

Mickey & Minnie
kārbu komplekts (2 gab.)
15 Ø x 4,5 cm / 490 ml
SS204016

1.

2.

3.

Cepšanas komplekts:
1. Daudzfunkcionāls mīklas rullis
7,5 Ø x 50 cm
2. Daudzfunkcionālas spiedformas
8,7 Ø x 14,5 cm
3. Paliktnis mīklas mīcīšanai
66 x 46 cm 
SS204017
49,50 €
29,90 €

Ietaupiet 
19,60 €

Uzcepiet cepumus un uzdāviniet tos kādam kā dāvanu šajos jaukajos trauciņos, 
kuri iepriecinās gan bērnus, gan pieaugušos

Uzmanību, gatavību, cept!  

JAUNUMI



Mēs vienmēr meklējam 
motivētus, kaislīgus komandas 
dalībniekus. Kļūstiet par 
vienu no mums, un drīz 
sazināsimies! 

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

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 

x 1 x 10

2.un 3. SOLIS

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 

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

Jaunais konsultants 
var iegādāties tikai  
1 CheeSmart lielo.

CheeSmart zemais 
30,4 x 20,4 x 9,8 cm
cena katalogā: 31,90 €  
OB204001

Īpaša cena,
tikai jaunajiem
konsultantiem 

16,50€



CheeSmart zemais 
30,4 x 20,4 x 9,8 cm
cena katalogā: 31,90 €  
OB204001

Cienījamās namamātes!
Īpašas dāvanas un piedāvājumi tikai Jums!  

Paldies dāvana
Ja prezentācijā apgrozījums
ir 100 EUR, tad namamāte saņem:
Kompaktā kārba 
18 x 9 x 17,2 cm / 1,7 l 
TG204001

1. līmenis
Par 2 jaunām prezentāciju un apgrozījuma 
līmeni 200 EUR namamāte saņem:
Mērkarotītes
Kārbu Austerīte lielā
22,5 x 12,3 x 6,8 cm
HG204001
un 
Paldies dāvana
(TG204001 vai 50% atlaide
vienam produktam no kataloga)

2. līmenis
Par 2 jaunām 
prezentācijām un 
apgrozījuma līmeni  
300 EUR namamāte 
saņem:

Silikona paliktni ar maliņu
35,3 x 31,5 x x 1,1 cm
Mazo silikona lāpstiņu
28 x 2,5 cm
Mērkarotītes
Kārbu Austerīte lielā
HG204002

un 
Paldies dāvana
(TG204001 vai 50% 
atlaide vienam 
produktam no 
kataloga)

Merkarotītēs ietilpst:
1 rokturis (14,8 x 7 cm),
1 mazā karotīte 15 ml,
1 vidējā karotīte 30 ml,
1 lielā karotīte 55 ml.



Saglabājiet siera garšu,
lai uzlabotu sava meistardarba

garšu

14,90€

CheeSmart mazais
20,4 x 20,4 x 9,5 cm
SS204018
22,90 €

Kad kārbā uzkrājas 
kondensācija, iebūvētā
C ondensC ontrol™ sistēma 
pārnes mitrumu uz ārpusi. 

Ietaupiet 
8,00 €

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


