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Vairāk laika 
priekam

* pieejamo krājumu robežās

30.11.2020 – 27.12.2020
(49.-52. nedēļa)

Piedāvājums spēkā



Silikona cepešpanna
29,8 x 19,4 x 2,6 cm
SS204903

Ietaupiet 
13,10 €

Uzglabā, pasniedz un transportē
konditorejas izstrādājumus, kūkas  
un sieru mājās un ārpus tām.

Pagatavošanas laiks
5 min.

Ātrākais, vienkāršākais ceļš,  
no pudeles līdz vīna glāzei.  
Atver pudeles bez piepūles,
nesaplēšot korķi.

Ietaupiet 
12,10 €

ŠOKOLĀDES
UN PEKANRIEKSTU
BRAUNIJS

Stāvēšanas laiks
30 min.

Cepeškrāsns temperatūra: 
180°C/ 6. iest., 25 min.

Korķu viļķis
16 x 8,1 x 4,2 cm
SS204901

Taisnstūrveida tortnīca
45 x 29 x 15,7 cm / 10 l
SS204902

JAUNA
KRĀSA

600 W
1 min. 50 sek.

25,90 €

19,90 €

39,90 €

39,00 €

32,00 €

* kamēr prece ir noliktavā

* kamēr prece ir noliktavā

SASTĀVDAĻAS 4 PORCIJĀM 
• 180 g tumšās šokolādes  
• 150 g sviesta  
• 4 olas (vidēja izmēra)  
• 200 g cukura  
• šķipsniņa sāls  
• 100 g universālo miltu  
• 100 g pekanriekstu

PAGATAVOŠANA
1. Uzkarsējiet cepeškrāsni līdz 180°C/6. iest.
bez ventilācijas.  
2. Sadaliet šokolādi gabaliņos un ievietojiet to
MicroCook 1 l krūzē. Pievienojiet sviestu, 
uzlieciet vāku un ievietojiet mikroviļņu krāsnī uz 
1 min. 50 sek. pie 600 vatiem. Ļaujiet nostāvēties  
1 minūti.   
3. SpeedyChef-ā kuliet olas ar cukuru apm.  
10 sek. Pievienojiet sāli, miltus un atkal kuliet  
10 sekundes.   
4. Sajauciet šokolādi un sviestu, izmantojot 
Putošanas slotiņu, līdz viendabīgai masai un 
lēni piejauciet MicroCook krūzē esošo saturu un 
pekanriekstus.  
5. Novietojiet silikona cepešpannu uz aukstas 
cepeškrāsns restes. Ielejiet tajā maisījumu, 
pēc tam ievietojiet resti zemākajā cepeškrāsns 
līmenī un cepiet 25 min.  
6. Pirms izņemšanas no formas ļaujiet 30 min. 
atdzist.  

Pārsteidz savu dārgo otru pusīti tikai 
un vienīgi ar romantiskiem vakariem 

līdz pat Jaungada naktij!



Mazais klasiskais komplekts:
Bļoda Klasika 240 ml
Ø 13,2 x 4 cm
Bļoda Klasika 500 ml
Ø 13,2 x 7 cm
SS204908

Iepako gudri, ietaupi gudri, dzīvo gudri ar izturīgiem,  
atkārtoti lietojamiem konteineriem.

Lielais klasiskais komplekts:
Bļoda Klasika 1,4 l
Ø 20,6 x 7,5 cm 
Bļoda Klasika 1,9 l
Ø 20,6 x 9,7 cm 
SS204907

Saglabājiet dzērienus karstus vai aukstus
vismaz 6 stundas ar mūsu pudeli. 

Bloķēšanas funkcija notur uzspiežamo 
vāku aizvērtu līdz esat gatavs dzeršanai.

1,2 l trauks ar paceļamu
sietiņu ērtai piekļuvei
marinētiem gurķiem, burkāniem, 
pipariem vai citām
maza izmēra uzkodām.

Izmet atkritumos mazāk, 
izbaudi vairāk

Iepako un ej

On the Go komplekts
Crystalwave 600 ml
19,2 x 16 x 8,25 cm
Eco pudele 1,5 l
SS204904

Pick a Deli kārba 1,2 l
10 x 10 x 19,5 cm / 1,2 l
SS204909

16,50 €
17,90 € 9,90 €

15,90 €

Ietaupiet 
62,10 €

Metāla On the Go 
termoss 430 ml (2 gab.)
Ø 7 x 23,5 cm
SS204905

75,90 €
138,00 €

Paceliet vārstu, lai
izlaistu ārā tvaiku,
kad uzsilis ēdiens

* kamēr prece ir noliktavā

JAUNUMS

Moduļu
karuseļa trauciņi:
6 x 280 ml / 11,5 x 4,8 x 11,7 cm
SS204906

54,90 €Pasniedziet visu veidu uzkodas un saldumus. Pateicoties 
grozāmajai paplātei, visi viegli aizsniegs savu iecienīto kārumu!

JAUNA
KRĀSA



IsoDuo servēšanas 
trauks, 2,5 l (ar karoti)
30 x 23,9 x 10,6 cm
SS204911

Pasniedz un izklaidē  

Zen karotes var izmantot 
gan servēšanai, gan ēšanai.

Lieliski piemērota atdzesēta popkorna
pasniegšanai mājas filmu vakarā.

28,90 €

Iekšpusē esošā bļoda ir piemērota
izmantošanai mikroviļņu krāsnī.

No virtuves līdz ēdamistabai — liec galdā pārsteidzošas receptes un daudz ko citu.

Zen karotes (2 gab.)
14,75 x 6,65 x 4,2 cm
SS204914

Zen karotes (6 gab.)
SS204915

9,00 €

19,90 €
27,00 €

Ietaupiet 
7,10 €

Blossom bļoda 4,3 l
27,5 x 26,7 x 12,7 cm
SS204912

17,90 €

* kamēr prece ir noliktavā

Steam It
Kopējais augstums: 17,03 cm 
diametrs: 20,6 cm
SS204910

Meklējat veidu, kā saglabāt ēdiena garšu,
uzturvielas un antioksidantus,

nepievienojot taukus? Izmēģiniet Steam It!

Izmēģiniet zivju ēdiena 
Verakrusas stilā recepti, kas 
pieejama jūsu vietējā mājaslapā:  
www.tupperware.lv

Sakraujams tvaika katls ļauj
gatavot vairākus ēdienus vienlaicīgi!

25,90 €

JAUNUMS

* kamēr prece ir noliktavā

Želejas formiņas (4 gab.)
Ø 8,5 x 6,5 cm / 125 ml
SS204913

13,90 €



Uzticieties produktiem, kas kalpo vairākās paaudzēs.  

Digitālie svari
25 x 17,5 x 1,85 cm 
SS204916

Chef Series 
Cepešpanna
Ø 36 x 27 cm
SS204917

49,00 €

219,00 €

Esot viegli un intuitīvi, sākot  
no 1 g līdz 5 kg, digitālie
svari kļūs par jūsu labāko
draugu virtuvē.

Ideāli piemērota visu veidu ēdienu
piemēram, lazanjas, kūkas, apceptas gaļas
ar kartupeļiem, franču pīrāga (kīšs), pagatavošanai, 
ar ietilpību, kas ļaus pabarot visu ģimeni.

Katrā stūrī atrodas 4 sensori 
precīzai svēršanai

Kārba Ledus sirds 
1,25 l
Ø 13 x 15,5 cm augst. 
SS204918

Mini cepšanas komplekts
(ietver: 1 gab. mīklas bļodu, 1 gab. bērnu 
rokas mikseri, 1 gab. silikona mini maizes 
cepšanas formu)
SS204919

Sviestmaižu kārba 
Ledus sirds Olafs
14,5 x 14 x 5 cm augst.
PP204901

9,90 €

29,90 €

5,75 €

JAUNUMS

©Disney Visit www.disney.com/frozen

Veicot pasūtījumu 
50 EUR vērtībā, 
varat iegādāties 

sviestmaižu kārbu 
par īpašu cenu!

Ideālas dāvanas  
pieaugušajiem un bērniem 

* kamēr prece ir noliktavā

* kamēr prece ir noliktavā

* kamēr prece ir noliktavā



Cienījamās namamātes! 
Īpašas dāvanas un piedāvājumi tikai Jums!  

Paldies dāvana 
Par 1 jaunu prezentāciju nākamajās 
3 nedēļās un apgrozījuma līmeni 
100 EUR namamāte saņem: 
Mīklas bļoda Extra Mini 600 ml
TG204901

2. līmenis
Par 2 jaunām prezentācijām nākamajās  
3 nedēļās un apgrozījuma līmeni 300 EUR 
namamāte saņem:
Želejas forma 1,5 l (bez šķīvja)
Pavāra palīgs
Silikona forma Mini puslodes
Universālā burka 3 l
HG204902
un 
Paldies dāvana 
(TG204901 vai 50 % atlaidi 
vienam produktam no kataloga)

1. līmenis 
Par 2 jaunām prezentācijām nākamajās  
3 nedēļās un apgrozījuma līmeni 200 EUR 
namamāte saņem: 
Silikona formu Mini puslodes
Universālo burku 3 l
HG204901
un 
Paldies dāvana 
(TG204901 vai 50 % atlaidi 
vienam produktam no kataloga)

JAUNAS 
KRĀSAS 

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

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

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 lielais  
par īpašu cenu 

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

Jaunais konsultants 
var iegādāties tikai  
1 CheeSmart lielo.

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

Īpaša cena
tikai jaunajiem
konsultantiem 

16,50 €

JAUNA
KRĀSA



DreamWorks Trolls © 2020 DreamWorks 
Animations LLC. All Rights Reserved.

Mazā Brīnumkārbiņa,
Vidējā Brīnumkārbiņa
12,9 x 10,9 x 5,2 cm
14 x 11,7 x 6,8 cm
SS204920

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. 
©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/


