2 I 2021

Ideāla saskaņa
Piedāvājums spēkā

01.02.2021 – 28.02.2021
(6.-9. nedēļa)

* pieejamo krajumu robežas

Mizo, iepriecini savus viesus
un viņu garšas kārpiņas!
1+1

1+1

Vertikālais dārzeņu mizotājs (2 gab.)
17,5 x 4,2 cm
SS210601

Universālais dārzeņu mizotājs (2 gab.)
13,3 x 7,3 cm
SS210602

27,80 €

27,80 €

13,90 €

13,90 €
PIEDĀVĀJUMS
PIEEJAMS TIKAI
22.02 – 28.02.2021

JAUNA
KRĀSA

Bļoda 10 l
Ø 32, 6 x 18,5 cm
SS210901

22,90 €
PATEICOTIES TĀS LIELAJAI IETILPĪBAI, BĻODA IR IDEĀLI PIEMĒROTA
GATAVOŠANAI, SERVĒŠANAI UN UZGLABĀŠANAI, DAŽĀDU VEIDU
ĒDIENIEM UN LIELAM VIESU SKAITAM.

Paņem līdzi pusdienas vai uzkodas
- visur, kur ej!
Iepriekš sagatavotus ēdienus var uzglabāt ledusskapī apaļajā Crystalwave
bļodā ar nodalījumiem, kas ir gatava līdznešanai un uzsildīšanai mikroviļņu
krāsnī: viss vienā konteinerā.

for her

Crystalwave apaļais trauks ar
sadaļām 900 ml (sarkans)
22,5 x 19,4 x 6,3 cm augst.
SS210603

14,

90 €

Atbrīvojiet kloķīti, lai
izlaistu tvaiku
uzsildīšanas laikā

for him

JAUNUMS

PĒRC ABUS
PAR ĪPAŠU
CENU

Crystalwave apaļais trauks ar
sadaļām 900 ml (zils)
22,5 x 19,4 x 6,3 cm augst.
SS210604

14,90 €

Ietaupiet

9,90 €
Perfect match KOMPLEKTS
Crystalwave apaļais trauks ar
sadaļām 900 ml (2 gab.)
SS210605

29,80 €

19,90 €

Sāc dienu ar svaigu pašceptas
maizes šķēli!

Maizes kaste BreadSmart
27,5 x 39,5 x 19,5 cm
SS210606

39,90 €

BreadSmart produkti radīti, izmantojot inovatīvu režģi Condense
Control, kas ļauj lieliski uzglabāt maizi un konditorejas
izstrādājumus.

Breadsmart Junior
16,6 x 31,4 x 11,2 cm
SS210607

19,90 €

Vai zināji?
Februārī veselu nedēļu mēs priecājamies par svaigu, īstu, pašceptu maizi,
kas izcepta bez piedevām vai ķīmiskiem piejaukumiem! Kad pēdējo reizi cepi maizi?

Sagatavo garšīgas veselīgas brokastis
mīļotajam tieši mikroviļņu krāsnī!
Micro Healthy Delight
mazumtirdzn. cena:
19,90 €

Ietaupiet

11,50 €

Putošanas
slotiņas
mazumtirdzn.
cena:11,50 €

PĒRC MICRO
HEALTHY DELIGHT
UN SAŅEM
PUTOŠANAS
SLOTIŅU KĀ
DĀVANU

Brokastu komplekts:
Micro Healthy Delight
22,3 x 23,8 x 5,6 cm / 775 ml
Putošanas slotiņa
30 x 7,4 cm
SS210608

31,40 €

19,90 €

ZAĻĀS ENERĢIJAS MALTĪTE VIENĀ TRAUKĀ
SASTĀVDAĻAS 1 PORCIJAI
• 75 g brokoļu
• 100 g cukini
• 50 g seleriju kātu
• 1 ķiploka daiviņa
• 100 ml bulgura (± 75 g)
• sāls un pipari
• 200 ml ūdens
• 1 ē/k. olīveļļas (± 15 ml)
• 40 g Indijas riekstu
SAGATAVOŠANA
1. Sadaliet brokoļus smalkās rozetēs, sagrieziet
gabaliņos cukini un plānās šķēlītēs seleriju kātus.
2. Nomizojiet ķiploku un sagrieziet gabaliņos.
Sagatavošanas laiks: 5 min.
Gatavošanas laiks: 10 min.
Nostāvēšanās laiks 5 min.

IZMANTOTAIS PRODUKTS

3. Micro Healthy Delight traukā ielieciet bulguru,
ķiploku, sāli un ūdeni. Dārzeņus uzlieciet virsū.
Uzlieciet vāku, un 9-10 minūtes gatavojiet mikroviļņu
krāsnī, iestatot jaudu uz 600 vatiem. Ļaujiet
nostāvēties 3 minūtes.
4. Pievienojiet olīveļļu, piparus, samaisiet un ļaujiet
nostāvēties vēl 2 min.
5. Pirms pasniegšanas apkaisiet ar Indijas riekstiem.

Klasisku, caurspīdīgu, skaistu
Tupperware bļodu izvēle ēdienu
pasniegšanai!

Apaļo bļodu KOMPLEKTS:
Apaļā bļoda 2 l
Apaļā bļoda 3 l
SS210609

29,90 €

Apaļā bļoda 4 l
SS210610

16,90 €

* kamēr prece ir noliktavā

* kamēr prece ir noliktavā

PAR KATRU
PASŪTĪJUMU
50,00 € APMĒRĀ JŪS
VARAT IEGĀDĀTIES
MAZOS ATCERIES
MANI (2 GAB.) PAR
ĪPAŠU CENU!

Mazie Atceries mani (2 gab.)
Ø 9,5 x 5 cm / 180 ml
PP210601

5,90 €

Konditora noslēpums ir
sastāvdaļās un rīkos
Ietaupiet

23,00 €
SpeedyChef 1,25 l
20,41 x 27,11 augst. x 15,66 Ø
SS210611

72,90 €

49,90 €
Lielais konditorejas maisiņš
43,6 x 27,3 cm / 1 l
SS210612

24,90 €

* kamēr prece ir noliktavā
IZMETIET MAZĀK, LIETOJOT
ATKĀRTOTI IZMANTOJAMO
KONDITOREJAS MAISIŅU

Rokas rīve
21,5 x 9,5 x 5 cm
SS210613

17,90 €

* kamēr prece ir noliktavā

Nerūsējošā tērauda rīve ir divpusēja, ar divām asām griešanas virsmām:

• vienā pusē ir izceltas griešanas malas rupjākai rīvēšanai un sasmalcināšanai;
• otrajā ir smalki asi punkti un vieta, lai sarīvētu ar vieglām kustībām

BIEŠU UN
ŠOKOLĀDES KĒKSI
Sagatavošanas laiks: 20 min.
Gatavošanas laiks: 22 min.
Nostāvēšanās laiks 6 min.

SASTĀVDAĻAS (6 PORCIJĀM)
Kēksi:
• 100 g biešu (novārītu un nomizotu)
• 25 g mandeļu miltu
• 50 g universālo miltu
• 1/2 tk cepamā pulvera (± 2 ml)
• 50 g cukura
• 50 g sviesta (kausēta)
• 1 vidēja ola
• 1 šķipsniņa sāls
Pārklājums:
• 110 g tumšās šokolādes (50-55% kakao)
• 15 g sviesta
• 125 ml saldā krējuma (atdzesēta)
• Krāsainas šokolādes skaidiņas vai citi
smalki ēdamie dekori

SAGATAVOŠANA
1. Uzkarsējiet cepeškrāsni līdz 180°C.
2. Sagrieziet bietes gabaliņos, tad
ielieciet tās Extra Chef. Sasmalciniet, tad
pievienojiet pārējās kēksu sastāvdaļas
nosauktajā kārtībā un atkal sasmalciniet,
līdz izveidojas vienmērīgs maisījums.
3. Novietojiet silikona kēksu formas uz
auksta režģa/plaukta, tad sadaliet Extra
Chief saturu formās.
4. Cepiet 20 min.
5. Ļaujiet nostāvēties 5 min. pirms
izņemšanas no formām, tad atstājiet, līdz
pilnīgi atdziest.
6. Sadaliet šokolādi gabaliņos un
ievietojiet to MicroCook 1 l krūzē.
Pievienojiet sviestu, uzlieciet vāku un
ievietojiet mikroviļņu krāsnī uz 2 min. 360
vatu režīmā. Ļaujiet nostāvēties 1 min. un
sajauciet ar silikona lāpstiņu. Ja šokolāde
nav pilnībā izkususi, ievietojiet mikroviļņu
krāsnī vēl uz 30 sek. 360 vatu režīmā.
7. Ar Speedy Chef putojiet atdzesēto
krējumu, līdz tas ir pilnīgi biezs. Ar silikona
lāpstiņu uzmanīgi iecilājiet šokolādi
uzputotajā krēmā.
8. Ar konditorejas maisiņu , izmantojot
zvaigznītes uzgali, dekorējiet kēksus
ar šokolādes musu un apkaisiet
ar šokolādes skaidiņām vai citiem
dekorējošiem produktiem.
9. Pirms pasniegšanas atdzesējiet.
Padoms: Ideālai tekstūrai: izņemiet kēksus
no ledusskapja un pirms pasniegšanas
atstājiet istabas temperatūrā uz 10 min.

IZMANTOTAIS
PRODUKTS

Extra
Chef, T26 pieejams
katalogā,
19. lappusē

Silikona
lāpstiņa, K25,
pieejama
katalogā,
22. lappusē

Radi saldumus saviem
saldiem mirkļiem!
15 formas x 31 ml

6 formas x 115 ml

Silikona mini kēksiņu forma
29,8 x 19,4 x 4,4 cm augst.
SS210614

Silikona kēksu forma
29,8 x 19,4 cm
SS210615

29,

50 €

DROŠA LIETOŠANA
LEDUSSKAPĪ UN
SALDĒTAVĀ LĪDZ
-25°C

30,90 €

29,50 €
MIKROVIĻŅU
DROŠAS

CEPŠANAI LĪDZ
220°C

Ietaupiet

25,10 €
SAŅEMIET VISU, KAS
NEPIECIEŠAMS, LAI
PAGATAVOTU GARDUS
KĒKSUS 20. FEBRUĀRA
KĒKSU DIENAI!

Silikona kēksu formas KOMPLEKTS
Silikona mini keksiņu forma
Silikona kēksu forma
SS210616

59,00 €

33,90 €

CARBONARA UN
RĀCEŅU TAGLIATELLE
Sagatavošanas laiks: 15 min.
Gatavošanas laiks: 17 min.
Nostāvēšanās laiks 5 min.

SASTĀVDAĻAS (2 PORCIJĀM)
• 200 g bekona (kubiņos)
• 800 g rāceņu (3,5 - 7 cm diametrs)
• 50 ml ūdens
• 4 olu dzeltenumi
• Sāls un pipari
• Rīvēts parmezāns pasniegšanai
SAGATAVOŠANA
1. Ievietojiet bekona kubiņus apaļajā Micro Cook 2,25 l.
Uzlieciet vāku un 2 minūtes gatavojiet mikroviļņos
600 vatos, noteciniet un gatavojiet mikroviļņos vēl
2 min. 600 vatos. Izņemiet, ļaujiet nostāvēties
2 minūtes un noteciniet. Nolieciet bekonu sāņus.
2. Nomizojiet rāceņus (ja tie ir gareni, sagrieziet 2 vai
3 gabalos), tad, izmantojot Fusion Master spiralizētāju
ar Tagliatelle uzgali, sagrieziet tos spirālēs.
3. Tīrā MicroCook ielieciet rāceņu tagliatelle,
pievienojiet 50 ml ūdens, uzlieciet vāku un gatavojiet
mikroviļņos 11-13. min. 600 vatos, uzmanīgi apmaisot
ar virtuves knaiblēm, kad ir pagājusi puse no laika.
Ļaujiet nostāvēties 3 minūtes.
4. Rūpīgi noteciniet gatavo rāceņu tagliatelle
un nekavējoties pievienojiet sāli, piparus, olu
dzeltenumus un bekonu. Uzmanīgi samaisiet,
izmantojot virtuves knaibles, un pasniedziet ar rīvētu
parmezānu.
Padoms: Izmantojot šo recepti, varat sagriezt rāceņus
spageti formā, tas samazinās gatavošanas laiku par
1 min.

MicroCook apaļais 2,25 l
22 x 18,5 x 13,45 cm
SS210617

49,90 €

PALĪDZĒS JUMS KĻŪT
PAR MIKROVIĻŅU
ŠEFPAVĀRU!

* kamēr prece ir noliktavā

IZMANTOTAIS
PRODUKTS

Virtuves knaibles, K14 pieejams katalogā,
22. lappusē

Atver vīna pudeli un sāc gatavot
vakariņas, ko baudīt kopā!

1

3

2

Vakariņu komplekts:
1 universālā karote
31 x 6,5 cm
2 universālais nazis
24,1 x 2,1 x 2,7 cm
3 lokanais apaļais
sadales dēlis
Ø 28 cm
SS210618

28,50 €

* kamēr prece ir noliktavā
BEZ PIEPŪLES SAGATAVOJIET
VAKARIŅAS SEV SVARĪGAJIEM
CILVĒKIEM, - VAI TIE BŪTU VESELIGI
SALĀTI VAI GARŠĪGA ZUPA.

Essential katls 4,9 l
22 x 18,5 x 13,45 cm
SS210619

239,00 €
* kamēr prece ir noliktavā
KVALITATĪVI, CIETI ANODĒTI
ALUMĪNIJA TRAUKI - KATRAM
MĀJAS ŠEFPAVĀRAM.

9. nedēļa

8. nedēļa

7. nedēļa

6. nedēļa

Piedāvājumi ir pieejami katru nedēļu
tikai februārī, pārdošanai tikai jauniem
konsultantiem!!

1+1

Mikrošķiedras drāniņa briļļu
tīrīšanai (2 komplektus)
20 x 15 cm
SS210621

23,00 €

11,50 €
PIEEJAMS PĀRDOŠANAI
01.02 – 07.02.2021

1+1

EcoPure2 350 ml Varde (2 gab.)
SS210701

19,00 €

9,50 €
PIEEJAMS PĀRDOŠANAI
08.02 – 14.02.2021

Kanniņa ar iedaļām 1,25 l
20,4 x 14,3 x 14,7 cm / Ø 14,4 cm
SS210801

Ietaupiet

9,00 €

22,50 €

13,50 €
PIEEJAMS PĀRDOŠANAI
15.02 – 21.02.2021

Ietaupiet

9,00 €

CheeSmart mazais
20,4 x 20,4 x 9,5 cm
SS210902

23,50 €

14,50 €
PIEEJAMS PĀRDOŠANAI
22.02 – 28.02.2021

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!
• Bļoda 1 l
• Universālais dārzeņu mizotājs
• Iepirkumu 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 Ātro smalcinātāju
par īpašu cenu

Īpaša cena
tikai jaunajiem
konsultantiem

Jaunais konsultants
var iegādāties tikai
1 Ātro smalcinātāju.

Ātrais smalcinātājs
Turbo Chef
Ø 10,8 x 9,2 cm / 300 ml
cena katalogā: 45,90 €
OB210101

22,90 €

2. un 3. SOLIS
x1

x 10

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

Gribat
vairāk?
Kļūstiet par
saimnieci.
Patiess prieks Tupperware
rodas tad, kad Jūs
organizējat pati savu
ballīti! Jūs lieliski
pavadīsiet laiku, un jūsu
Tupperware konsultants
palīdzēs organizēt mājīgu
svētku kopābūšanu ar
draugiem, kurā jūs un jūsu
draugi daudz ko uzzināsiet
un izbaudīsiet.
Vai vēlaties kādus
Tupperware produktus
jūsu mājām? Kā
Tupperware saimniece Jūs
kvalificēsieties īpašām
dāvanām un ekskluzīviem
piedāvājumiem, kad jūsu
ballīšu pārdošana pieaugs.
Sazinieties ar jūsu
konsultantu šodien!

Cienījamās namamātes!
Īpašas dāvanas un piedāvājumi tikai Jums!
Paldies dāvana
Par 1 jaunu prezentāciju nākamajās
3 nedēļās un apgrozījuma līmeni
110 EUR namamāte saņem:
Mīklas bļoda 560 ml (2 gab.)
TG210601

775 ml

1,1 l

1,5 l

2,4 l

1. līmenis
Par 2 jaunām prezentācijām
nākamajās 3 nedēļās un
apgrozījuma līmeni 220 EUR
namamāte saņem:
Mīklas bļodu komplekts
(1x 775 ml, 1x 1,1 l, 1x 1,5 l)
HG210601
un
Paldies dāvana
(TG210601 vai 50 % atlaide vienam
kataloga produktam)

2. līmenis
Par 2 jaunām prezentācijām
nākamajās 3 nedēļās un
apgrozījuma līmeni 330 EUR
namamāte saņem:
Mīklas bļoda 2,4 l
Mīklas bļodu komplekts
HG210602
un
Paldies dāvana
(TG210601 vai 50 % atlaide vienam
kataloga produktam)

Ideāls risinājums iecienīto maltīti
vienmēr paņemt līdzi!

Ietaupiet

14,90 €

Pusdienu kārba (2 gab.)
22,4 x 15 x 8 cm
SS210620

39,80 €

24,90 €
PAŅEMT LĪDZI PAŠA SAGATAVOTAS PUSDIENAS UZ
SKOLU VAI DARBU BIEŽI IR LĒTĀK UN VESELĪGĀK NEKĀ
UZKOST KAUT KO KAFEJNICĀ

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.
©2021 Tupperware. Visas tiesības aizsargātas.
Tupperware zīmols ir Dart Industries Inc. īpašums.

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

