11 I 2020
MELNĀ
PIEKTDIENA

?

Melnās piektdienas
piedāvājumi —
nepalaidiet
tos garām!
Pieejami tikai
20.–27.11.2020.

Piedāvājums spēkā

02.11.2020. – 29.11.2020.
(45.-48. nedēļa)

* pieejamo krājumu robežās

PLIKĀ KŪKA

Gatavošanas laiks
20 min.

Nostāvēšanās laiks
5 min.

600 vati
30’

SASTĀVDAĻAS:
• 200 g kviešu miltu
• 2 tējkarotes cepamā pulvera
• 50 g kokosriekstu skaidiņu
• 100 g cukura
• 1 ēd. k. vaniļas cukura
• 4 pilieni mandeļu ekstrakta
• 3 olas
• 100 g izkausēta atdzesēta sviesta
• 100 ml piena
GARNĒJUMAM:
• 200 g saldā krējuma
• 1 ēd. k. vaniļas cukura
• 2 ēd. k. cukura
• 250 g biezpiena ar zemu tauku saturu
• 20 g kokosriekstu skaidiņu
• 500 g zemeņu

PAGATAVOŠANA:
1. Lai pagatavotu mīklu, samaisiet miltus ar
cepamo pulveri un izsijājiet tos mīklas bļodā
3,0 l Pievienojiet kokosriekstu skaidiņas,
cukuru, vaniļas cukuru un mandeļu ekstrakta,
samaisiet. Pievienojiet olu, sviestu un pienu.
Cieši uzlieciet bļodai vāku un vairākas reizes
sakratiet, lai visas sastāvdaļas būtu kārtīgi
sajaukušās.
2. Vēlreiz rūpīgi samaisiet ar metālisko
putošanas slotiņu. Nolieciet tīru silikona formu
Princese uz auksta cepeškrāsns plaukta un
ielejiet mīklu. Cepiet uzkarsētā cepeškrāsnī
180 °C grādos, izvēloties karsēšanu no
augšas un apakšas, apmēram 30 minūtes
Pēc cepšanas atstājiet kūku uz 5 minūtēm un
izņemiet to. Ļaujiet kūkai atdzist.
3. Ar Speedy Chef saputojiet saldo krējumu
ar vaniļas cukuru un cukuru stingrās putās.
Samaisiet biezpienu ar zemu tauku saturu un
kokosriekstu skaidiņas līdz viendabīgai masai.
Iecilājiet putukrējumu biezpiena masā.
4. Nomazgājiet zemenes un noņemiet tām
zaļumus. Uzklājiet biezpiena maisījumu uz
atdzisušas kūkas pamatnes un lieciet kūkai pa
virsu zemenes ar galiņiem uz augšpusi.
Padoms: Ja vēlaties vairākas kūkas kārtas,
palieliniet masas daudzumu. Ja gatavojat trīs
kārtu kūku, jums vajadzēs atkārtot recepti
3 reizes. Receptes sastāvdaļu saraksts ir
paredzēts vienam garnējuma slānim un
biskvītam

100 ml

Silikona forma Princese
Ø 26 x 5 cm iekšpuse / 29 x 30 x 6,2 cm augst.
SS204503

28,90 €

Silikona forma Mini sirsniņas
21,5 x 6,5 cm augst.
SS204004

19,90 €

Vai kāds teica “Garnējums”?
Nekādu problēmu!

JAUNA
KRĀSA

Pagriežama paplāte
Ø 40,2 x 4,3 cm augst.
SS204501

29,90 €

Deco Pen
6,1 x 5,9 x 16,6 cm augst.
SS204502

10,90 €

Papildiniet kūkas garšu un
pievienojiet košu krāsu kūkas kopējam
noformējumam. Ja jums garšo arī
šokolāde, pārpludieniet mazliet arī
šokolādes glazūras pāri kūkas malām
Lielā iepirkumu soma
45 x 18,5 x 40,5 cm augst.
PP204501

4,90 €

Par katru
pasūtījumu 14,90 €
vērtībā jūs varat
iegādāties lielo
iepirkumu somu par
īpašu cenu!

4,90 €

Ir laiks samazināt atkritumus un
izbaudīt vairāk!
CrystalWave
Kārba ar nodalījumiem 1 l (1 gab.)
24 x 15,7 x 7 cm augst.
1 l / 2 x 250 ml un 500 ml
SS204505

12,90 €

* kamēr prece ir noliktavā

JAUNAS
KRĀSAS

Ietaupiet
5,90 €

CeystalWave Kārba ar
nodalījumiem 1 l (2 gab.)
SS204506

25,80 €

19,90 €
* kamēr prece ir noliktavā

Piešaujiet garšu savai dzīvei un
atvilktnēm!

Mazie garšvielu trauciņi (2 gab.)
10 x 4,5 x 6 cm / 100 ml
SS204507

14,50 €

11,

50 €

Lielie garšvielu trauciņi (2 gab.)
21 x 10 x 11,7 cm / 250 ml
SS204508

16,50 €

12,90 €
Garšvielu trauciņu komplekts
Mazie garšvielu trauciņi (2 gab.)
Lielie garšvielu trauciņi (2 gab.)
SS204509

24,40 €

18,50 €
Ietaupiet
5,90 €

JAUNUMS

Augstās bļodiņas
1,9 l (2 gab.)
10 x 20 x 13,5 cm
SS204510

24,90 €
JAUNA
KRĀSA

Uzklājiet skaistu
galdu un pievilcīgi
noformējiet ēdienus
Ekskluzīvās sērijas
Servēšanas trauks 2 l
Ø 22 x 10,4 cm
SS204511

22,90 €

Ietaupiet
55,10 €

Pieejams*
tikai
45.-46.
nedēļā

UltraPro ovālais 5 l
Pamatne: Ø 29,5 x 12,5 cm augst.
Vāks: Ø 29,5 x 4 cm augst.
SS204512

145,00 €

89,90 €
* kamēr prece ir noliktavā

PĪLE AR VĪĢĒM UN VĪNOGĀM
Sagatavošanas laiks
15 min.

Cepšanas laiks
1 h 15 min., iest. 6/7 vai 200° C

SASTĀVDAĻAS:
• 1 jauna muskuspīle (± 1,2 kg)
• 2 šķipsniņas drupinātu piparu
• 2 šķipsniņas lielgraudu jūras sāls
• 60 ml svaigi spiestas apelsīnu sulas
• 25 g kausēta sviesta
• 25 ml medus
• 25 ml konjaka
• 8 svaigu vīģu
• 1 ķekars vīnogu (deserta šķirne)

Kanniņa ar iedaļām 1,25 l
B56 - pieejama
katalogā, 13. lappusē

PAGATAVOŠANA
1. Uzkarsējiet cepeškrāsni ar iest. 6/7 vai līdz 200° C.
2. Apkaisiet pīli no iekšpuses ar pipariem un sāli, un
lieciet to UltraPro (+) ovālajā veidnē 5 l.
3. Kanniņā ar iedaļām 1,25 l Eazy lejiet 30 ml svaigi
spiestas apelsīnu sulas, kausētu sviestu, medu,
konjaku un samaisiet ar mazo silikona lāpstiņu.
4. Lejiet šo maisījumu pāri putna gaļai un cepiet ar
uzliktu vāku cepeškrāsnī ar iest. 6/7 vai 200° C.
5. Sagatavojiet vīģes: nomazgājiet tās un augšpusē
veiciet 2 krusteniskus iegriezumus, kuriem pa vidu
lieciet vīnogu.
6. Izņemiet putnu no cepeškrāsns, izkārtojiet vīģes,
atlikušās vīnogas un apelsīnu sulu.
7. Vēl 15 minūtes turpiniet cept bez vāka. Pasniedziet
karstu ar svaigiem spinātiem vai cukurzirņiem.

Mazā silikona lāpstiņa
K18 - pieejama
katalogā, 23. lappusē

Vairāk laika sev, mazāk laika pie plīts!
Mikroviļņu ātrvārāmais katls
28,08 x 22,49 x 15,7 cm augst.
SS204513

99,90 €

* kamēr prece ir noliktavā

JĒRS AR
ROZMARĪNU
UN
PAPRIKU.
Sagatavošanas laiks
20 min.

SASTĀVDAĻAS 4 PERSONĀM:
• 600 g jēra kājas vai pleca
• 2 ķiploka daiviņas
• 1 sīpols (± 100 g)
• 1,2 kg sarkanās paprikas
• 50 ml baltvīna
• 1 ēd. k. kartupeļu cietes (± 15 ml)
• 1 rozmarīna zariņš
• 1 lauru lapa
• 400 g kapāti tomāti (1 bundžiņa)
• Sāls un pipari

Šeikeris Eazy 350 ml
B51 - pieejama
katalogā, 13. lappusē

900 vati
30 min.

Nostāvēšanās laiks
15 min.

SAGATAVOŠANA
1. Sagrieziet jēru 3 cm gabaliņos. Nomizojiet un pārgrieziet
ķiploka daiviņas uz pusēm, izņemiet mazo, zaļo viduci.
2. Nomizojiet sīpolu, pārgrieziet uz pusēm un sasmalciniet
ar FusionMaster griezējspiedi 15 mm.
3. Izņemiet paprikai sēklas, nomizojiet to un sagrieziet
kubiņos ar griezējspiedi.
4. Šeikerī Eazy 350 ml sajauciet vīnu un kukurūzas cieti.
5. Ātrvārāmajā katlā lieciet jēru, rozmarīnu, lauru lapu,
sarkanās paprikas, ķiploku, sīpolu un kapātos tomātus. Kā
pēdējo pievienojiet šeikera saturu (nemaisot).
6. Aizveriet Ātrvārāmo katlu un gatavojiet mikroviļņu
krāsnī 30 min., izvēloties 900 vatu jaudu. Atstājiet uz 15
min. (līdz nokrītas spiediena indikators).
7. Pievienojiet sāli un piparus, labi samaisiet un
pasniedziet ar kartupeļu biezeni vai rīsiem.

MŪSU DURVIS
VIENMĒR IR
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

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 lielais
par īpašu cenu

Īpaša cena
tikai jaunajiem
konsultantiem

Jaunais konsultants
var iegādāties tikai
1 CheeSmart lielo.

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

16,50 €

2.un 3. SOLIS
x1

x 10

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

Cienījamās namamātes!

Īpašas dāvanas un piedāvājumi tikai Jums!
Paldies dāvana

Par 1 jaunu prezentāciju nākamajās
3 nedēļās un apgrozījuma līmeni
100 EUR namamāte saņem:
Ekskluzīvais trauks 1,1 l
TG204501

JAUNA
KRĀSAS

1. līmenis

Par 2 jaunām prezentācijām nākamajās
3 nedēlās un apgrozījuma līmeni 200 EUR
namamāte saņem:
Ekskluzīvais trauks 2,1 l
Ekskluzīvais trauks 275 ml (2 gab.)
HG204501
un
Paldies dāvana
(TG204501 vai 50 % atlaidi
vienam produktam no kataloga)

2. līmenis

Par 2 jaunām prezentācijām nākamajās
3 nedēļās un apgrozījuma līmeni
300 EUR namamāte saņem:
Ekskluzīvais trauks 3,5 l
Ekskluzīvais trauks 2,1 l
Ekskluzīvais trauks 275 ml (2 gab.)
HG204502
un
Paldies dāvana
(TG204501 vai 50 % atlaidi
vienam produktam no kataloga)

Piedāvājums namamātēm —

Papildiniet savu ekskluzīvo trauku komplektu
Sasniedzot 1. līmeni, jūs varat papildināt savu ekskluzīvo
trauku komplektu ar šiem 2 produktiem,
kas tiek piedāvāti par īpašu cenu!

Ekskluzīvais trauks ar
paceļamu ieliktni
HO204501

14,

90 €

Ekskluzīvais trauks 1,3 l
HO204502

17,90 €

Ziemassvētki ir ceļā...
Optimum kārbu komplekts
(500 ml, 1,3 l)
500 ml / 16,4 x 12,4 x 5 cm augst.
1,3 l / 16,4 x 12,4 x 10 cm augst.
SS204514

ĪPAŠAIS
ZIEMASSVĒTKU
IZLAIDUMS

18,50 €

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/

