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IEPAZĪŠANĀS 
BUKLETS



Brašov,  
AZURIT

OPTIMCORE

Baia Mare,  
FANBERG

Konstanca,  
DIAMANT

Rumānija
Timișoara

Cluj-Napoca

Iași

București,  

Serbija

Belgrada,  
IKOTIM

Niš

Subotica

Novi SadHorvātija

Varaždin,  
JESEN 
USLUGE

Rijeka,  
PROCELLA

Zagreba

Zadar

Osijek

Split
Sarajevo,  

QUEENS

Bosnija un 
Hercegovina

Banja Luka

Mostar

Budapešť,  
LENDULET

Győr,  
FORTUP

Pécs,  
T-PARTY

Ungārija
Szeged

Debrecín

Bratislava,  
ZAKO

Banská Bystrica,  
ER PAK

Vranov  
nad Topľou,  

FERITSlovākija
Košice

Brno,  
MIJADERA

Prāga,,  
BUBU

Čehija Ostrava

Viļņa,,   
VILNELE

LietuvaKlaipėda

Kaunas

Daugavpils,  
DAUGAVA

Riga,  
RIGALAND

Jūrmala,  
JURMALA

Latvija

Tartu,  
AVANTI

 

Igaunija

Slovēnija

Ļubļana,,  
DIRINDAR

Trzin,  
MAKRA

T&T YELLOW

Laipni gaidīti

Pasaulē esam pazīstami 
ar saviem unikālajiem 
risinājumiem ēdiena 

gatavošanai mikroviļņu 
krāsnī — tvaicēšanai un 

gatavošanai augstspiediena 
traukos.

Sieviete, kas aizsāka 
“Tupperware mājas ballītes”, 

bija Braunija Vaiza.

Visās valstīs 
janvāri dēvē par 

“grandiozāko 
ballīti”

1 no pirmajiem 5 
virtuves 

piederumu 
izgatavotājiem 

pasaulē

Šobrīd Tupperware ir vairāk 
nekā 10 000 spēkā esošu 

produktu patentu.

Tupperware produktus 
varat aplūkot Red dot 
muzejos visā pasaulē.

Braunija Vaiza 
ir pirmā sieviete, 

kas jebkad 
bijusi redzama 
uz laikraksta 

“Business Week” 
vāka

Mēs esam vienīgais 
uzņēmums Eiropā, 

kas piedāvā metāla 
produktus, kuros 
var droši gatavot 
mikroviļņu krāsnī.

1. Ik pēc 2,5 sekundēm 
kaut kur pasaulē sākas kāda 
“Tupperware mājas ballīte”

Mēs palīdzam NASA audzēt 
pārtiku starptautiskajā 
kosmiskajā stacijā. Tik 

tiešām!

Līdz šim mums ir piešķirti vairāk nekā 
60 Red Dot dizaina apbalvojumi

ir vairāk nekā  

pasauli caurstrāvojošs  
spēks 

Uzzināt vairāk: www.tupperwarebrands.com

75 gadus 



Laipni lūgti
Tupperware
Domājiet PLAŠI,
SĀCIET ar mazumiņu,
sāciet TAGAD!
Apsveicam ar jauno biznesu un laipni 
lūdzam īstu cilvēku kopienā, kura piedāvā 
īstus risinājumus īstai dzīvei. Cerams, 
ka izbaudāt pirmās dienas Tupperware 
konsultanta statusā. Tas ir tā vērts. Un, jā, 
protams, tas arī nozīmē iespēju gūt īstus 
ienākumus.

Vērtības
Pasniegsim roku

Domāsim plaši

Gūsim panākumus kopā

Uzslavēsim cita citu

Rīkosimies pareizi attiecībā pret citiem

Mūsu mērķis ir 
iedvesmot sievietes 

gūt pārliecību par 
nepieciešamību 

bagātināt savu dzīvi, lolot 
ģimenes un iedvesmot 
kopienas visā pasaulē.

Šajā ceļā Jūs vadīs pārdošanas 
grupas dalībnieku atbalsts 

un sapratne. Jo mūsu vīzija ir 
iedvesmot globālo kopienu, it 
īpaši sievietes, izveidot savu 

labāko versiju, izmantojot 
iespējas, bagātinoties, uzslavējot 
un, pats svarīgākais, pilnveidojot 

attiecības.

Tupperware 
mēs paļaujamies 
uz pārliecības 
skaistumu. 
Pārliecība būt 
pašiem.

Šī iepazīšanās 
bukleta mērķis ir 
vērst uzmanību 
uz iespējamajiem 
izaicinājumiem, 
kas gadās jebkurā 
piedzīvojumā, un to 
pārvarēšanu.



Mēs ticam, 
ka sievietes 
var izglābt 
pasauli…

Mēs
paļaujamies 
uz jums!

JŪS varat 
izglābt 
pasauli!

Mēs uzņēmumā Tupperware 
uzskatām, ka sievietes ir 
izaugsmes, skaistuma un 
pozitīvu pārmaiņu spēks, un tas 
pasaulei ir ļoti vajadzīgs.

Ko teikt, runājot par Tupperware produktiem kā risinājumu:

Mēs ar savu produktu starpniecību 
vienmēr esam tiekušies samazināt 
ietekmi uz vidi, radot atkārtoti 
izmantojamus, izturīgus un viegli 
lietojamus risinājumus, kas palīdz 
samazināt plastmasas un pārtikas 
atkritumu daudzumu.

Kādēļ tas jums ir svarīgi?  
Jūs varat izmainīt gan savu dzīvi, 
gan savu draugu, ģimenes locekļu 
un klientu dzīvi.

Un tas var palīdzēt jums 
nopelnīt vairāk naudas!

Kā? Popularizējot Tupperware® 
produktu īpašības, kas palīdz 
samazināt atkritumus, jūs 
apmierināt mūsdienu klientu 
vajadzības. Aizvien vairāk cilvēku 
meklē ilgtspējīgus atkritumu 
problēmas risinājumus un vēlas 
atbrīvoties no vienreizlietojamās 
plastmasas — un jums ir 
risinājums!

Kā par to runāt? Mēs vēlamies, 
lai JŪS būtu samazināta 
atkritumu daudzuma aizstāve un 
popularizētāja savās ballītēs un 
sarunās ar draugiem, ģimeni un 
kopienu.

Atcerieties, ka cilvēki meklē 
ilgtspējīgākus risinājumus, un 
jums tie ir!

• Pretēji vienreizlietojamajai plastmasai, Tupperware vienmēr ir ieguldījis augstvērtīgos 
materiālos, kuru kvalitāte ir pasaules limenī un tādēļ ir izturīgi un ilgmūžīgi.

• Tupperware® produkti atrisina vienreizlietojamo plastmasas produktu problēmu.

• Tupperware palīdz samazināt jūsu ietekmi uz vidi, sniedzot risinājumus produktu 
glabāšanai, gatavošanai un sagatavošanai.

• Plastmasa jau ilgu laiku ir spēlējusi nozīmīgu lomu mūsu dzīvēs, un tās svarīgums 
nemainīsies. Lietojot pareizi, tas ir izturīgs un uzticams materiāls, kas iesaistīts ļoti 
daudzās mūsu privātās un profesionālās dzīves jomās.

• Jūs varat palīdzēt atrisināt vienreizlietojamās plastmasas un pārtikas atkritumu 
problēmu, ilgtermiņā izmantojot Tupperware® produktus.



PADOMI      LABĀKAI
PASAULEI!

UZPILDIET UN IZMANTOJIET 
ATKĀRTOTI!

UZGLABĀJIET PĀRTIKU ILGĀK!

ŅEMIET SAVU SOMU!

NEIZVĒLIETIES IEPAKOJUMU!

ŅEMIET LĪDZI SAVAS 
PUSDIENAS!

DALIETIES AR 
SAVIEM DRAUGIEM!

Ņemiet līdzi 
vairākkārt 
lietojamu 
pudeli. Uzpildiet 
to, kad vien ir 
nepieciešams, un 
pielieciet punktu 
plastmasas 
atkritumiem.

Ar Tupperware pasargājiet 
pārtiku no sabojāšanās un 
paildziniet tās lietošanas 
laiku.

Atsakieties no plastmasas 
un papīra maisiņiem un 
pērciet produktus vairumā.

Ņemiet līdzi atkārtoti 
lietojamās kārbas katru 
dienu un nepērciet fasētās 
maltītes.

Lieciet neapēsto maltīti 
vairākkārt lietojamajā kārbā, 
ņemiet to līdzi un pārtrauciet 
pārtikas izšķērdēšanu.

Pastāstiet 
šos padomus 
arī citiem, lai 
pasaule kļūtu 
videi draudzīgāka 
kopā ar 
Tupperware.

Tīrība ir iespējama bez 
ķīmiskajām vielām. Tupperware 
mikrošķiedru drānas ir 
mazgājamas, izmantojamas 
vairākkārt un tās ļoti labi tīra bez 

tīrīšanas līdzekļiem.

Cleanliness doesn’t need 
chemicals. Tupperware 
microfibre cloths are washable, 
reusable and do the job just fine 
without any cleaning agents.

Sauberkeit braucht keine 
Chemie. Die Tupperware 
Mikrofaser-Tücher sind 
waschbar, wiederverwendbar  

und kommen ohne 
Putzmittel aus.

TĪRIET BEZ ĶĪMISKAJIEM 
LĪDZEKĻIEM

TAUPIET ENERĢIJU, IZMANTOJOT 
MIKROVIĻŅU KRĀSNI

MAZGĀJIET TRAUKUS 
ZEMĀKĀ TEMPERATŪRĀ

MŪSU IZPRATNĒ  
ILGTSPĒJĪBA IR KAUT KAS 
VAIRĀK PAR MODES TENDENCI

Šodien vārds 
Tupperware 
ir sinonīms plašam 
tādu produktu 
klāstam, kas paredzēti 
uzglabāšanai, 
gatavošanai un 
pārtikas
līdzņemšanai, 
saglabājot svaigumu. 
Vai tie būtu produkti 
mikroviļņu krāsnij, 
vai izturīgas sistēmas 
lietošanai ledusskapī un 
mūsdienīgi risinājumi 
tiem, kas vienmēr ir 
kustībā, — mūsu idejas 
palīdz samazināt 
iepakojuma, 
daudzumu, 
taupīt enerģiju 
un — kas ir ne mazāk 
svarīgi —, naudu jūsu 
ikdienas tēriņos.

Mikroviļņu krāsns patērē 
apmēram pusi no tā enerģijas 
daudzuma, ko gatavošanā 
patērē cepeškrāsnis un plītis, 
kā arī ietaupa laiku, gatavojot 

nelielas porcijas.

Izmantojiet trauku mazgājamās 
mašīnas ECO programmu. 
Izvēloties nevis 60, bet 50 
grādus, Jūs samazināsiet 
enerģijas patēriņu par apmēram 
25%. 



TAVA PIRMĀ NEDĒĻA 
TUPPERWARE

STARTS!

1. SOLIS
Kad: 2.-5. nedēļa pēc kļūšanas par konsultantu
Kā: pasūtot produktus vismaz 160 € vērtībā 
Priekšrocība: vismaz 37,60 EUR atlaide + iespēja iegādāties 
Ātro smalcinātāju par īpašu cenu

Īpašā cena 
tikai jaunajiem 
konsultantiem

SĀKUMA KOMPLEKTS 
• Apaļā bļoda 1 l
• Universālais dārzeņu mizotājs 
• Iepirkumu soma
• Katalogs
• 10 skrejlapas 

x 1

x 10

2. SOLIS

3. SOLIS

Kad: 6.-9. nedēļa pēc kļūšanas par 
konsultantu
Kā: pasūtot produktus vismaz  
240 € vērtībā
Priekšrocība: vismaz 56,40 EUR atlaide 
+ iespēja iegādāties Kompakto kārbu 
komplektu par īpašu cenu

Kad: 10.-13. nedēļa pēc kļūšanas par konsultantu
Kā: pasūtot produktus vismaz 240 € vērtībā 
Priekšrocība: vismaz 56,40 EUR atlaide + iespēja iegādāties  
UltraPro 3,5 l ar vāku (UltraPro 800 ml) par īpašu cenu

Mazumtirdzniecības cena:  
45,90 €

Mazumtirdzniecības cena: 64,60 €

Mazumtirdzniecības cena: 104,00 €

OB210101

OB210102

Iekļauts: 1x ovālā kārba 1, 2x ovālās 
kārbas 2, 1x ovālā kārba 3, 1x ovālā 
kārba 4

OB210103

51,90 €

*  Jaunais konsultants var iegādāties 
tikai vienu Ātro smalcinātāju

*  Jaunais konsultants var iegādāties 
tikai vienu Kompakto kārbu 
komplektu.

*  Jaunais konsultants var iegādāties tikai vienu  
UltraPro 3,5 l ar vāku (UltraPro 800 ml)

Īpašā cena 
tikai jaunajiem 
konsultantiem

Īpašā cena 
tikai jaunajiem 
konsultantiem

22,90 €

32,90 €



Jūsu sākuma KOMPLEKTS: prezentācijas spēks
Ieraudzīt nozīmē noticēt, tādēļ pirmo 12 nedēļu laikā mēs jums dosim dažus mūsu iecienītākos un populārākos produktus, lai Jūs varētu pārsteigt
savus klientus ar īsām un vienkāršām produktu prezentācijām. Izglītojot par inovācijām, laiku taupošām īpašībām un mūsu produktu iezīmēm,

Jūs varēsiet vieglāk ieinteresēt jaunus klientus un iemantot viņu uzticību mūsu zīmolam.

Apaļā bļoda 1 l
Droši uzglabājiet ēdiena pārpalikumus citai
ēdienreizei vai ņemiet sev līdzi. Apaļās 
bļodas ir vieglas un neļauj izšļakstīties
šķidrumam, tādēļ tās ir ideāli piemērotas 
ēdiena līdzņemšanai.
1 Vienkārša, caurredzama faktūra;
2  Hermētisks vāks, kas neļauj šķidrumam 

izšļakstīties un pazust svaigumam un garšai;
3 Viegla, tāpēc ir ideāli piemērota pārnēsāšanai.

Prezentējiet sevi kā 
profesionālu Tupperware 
konsultantu(-i)!

Atnesiet savus produktus un 
ēdienu sastāvdaļas uz ballītēm šajā 
stilīgajā somā veiksmīgām produktu 
demonstrācijām.
Izmantojiet atkārtoti lietojamo 
iepirkumu somu katru reizi, lai 
ātri iepirktos tirgū, lielveikalā vai 
jebkurā citā gadījumā.

Nesiet to ar lepnumu,
jo šī soma veicina uzņēmuma videi 
draudzīgu tēlu un sūta pasaulei vienu 
no vissvarīgākajiem vēstījumiem, kas 
vērsts uz patērētājiem: "Ņemiet līdzi 
savu somu, nelietojiet vienreizlietojamus 
plastmasas maisiņus."

Universālais  
dārzeņu mizotājs 

1

2

3

Universālajam dārzeņu mizotājam jābūt katrā 
virtuvē.
• Dārzeņu mizotāja noslēpums – īpašā procesā no 

oglekļa tērauda izgatavotais asmens ar ļoti asām 
malām, kas nezaudē asumu ilgu laiku. 

• Griešanas virmas leņķis ir veidots tā, lai asmens 
varētu nomizot plānu kārtu un pārtika netiku 
nelietderīgi izšķiesta. 

• Ergonomiskais rokturis ļauj strādāt gan ar labo, gan 
kreiso roku.

• Kartupeļu tumšo plankumiņu tīrītājs paātrina 
mizošanas procesu, jo nav jāmeklē cits rīks 
plankumiņu likvidēšanai.

1 Universāls asmens – tam ir gan taisna, gan robaina mala.
2 Kartupeļu tumšo plankumiņu tīrītājs – tas atrodas mizotāja sānā 
ātrai un vieglai lietošanai.
3 Gludais un noapaļotais rokturis ērti ieguļ plaukstā -mizošanai 
iespējams izmantot gan kreiso, gan labo roku. 

1

3

2



1
2

3

4

Vēlaties rīkot prezentāciju ar Ātro smalcinātāju? 
• Ielieciet Kompaktajā kārbā nedaudz valriekstu vai mandeļu
• Ieberiet tos ātrajā smalcinātājā
• Sasmalciniet un pārsteidziet!
Lai pēc lietošanas ātri notīrītu Ātro smalcinātāju, ielejiet pamatnē 50 ml ūdens,
pievienojiet 1-2 pilienus šķidro ziepju, uzlieciet vāku un maisiet 10 sekundes; 
noņemiet vāku (atvienojiet augšdaļu no apakšdaļas), izskalojiet un nosusiniet.

Vairākas pagatavošanas iespējas 
un ballītes idejas tikai ar 

1 produktu!
Vieglais un kompaktais Ātrais smalcinātājs Turbo Chef aizņem ļoti maz vietas 
skapī, atvilktnē vai uz letes. Ar viegli pavelkamo auklas mehānismu varēsiet 
pagatavot ātras, gardas un veselīgas uzkodas, mērces, desertus vai vienkārši 
sakapāt garšaugus un dārzeņus, lai maltītēm piešķirtu svaigu garšu.

1  Vāku var droši piestiprināt pie pamatnes, jo 
tam ir bajonetietvere. Bajonetietveri veido  
4 rievsavienojumi pamatnes augšējā daļā.

2  Asmens turētājam ir 3 asi asmeņi, kas 
nerūsē un smalki sasmalcina garšaugus.

3  Pamatne ir neslīdoša, tādēļ ātrais 
smalcinātājs Turbo Chef uz darba virsmas 
turēsies stabili un lietošanas laikā 
neslīdēs.

4  Caurspīdīgā pamatne ļauj uzraudzīt to, cik 
smalki sastāvdaļas ir sakapātas.

•  Pavelciet auklu 2 vai 3 reizes, paņemiet 
ātro smalcinātāju abās rokās un sakratiet, 
lai sastāvdaļas sajauktos, tad novietojiet 
atpakaļ uz virsmas un velciet auklu tik ilgi, 
kamēr iegūts vēlamais smalkums..

•  Lai sagrieztu sastāvdaļas, aukla vidēji  
jāpavelk 12 reizes

•  1 pavilkšanas reizē asmens turētājs veic  
8 pilnus apgriezienus

•  Asmens turētājam ir 3 asi asmeņi
•  Kopumā ... 12 x 8 x 3
•  Ātrais smalcinātājs Turbo Chef nepilnās  

15 sekundēs paveic 288 naža griezieniem  
līdzvērtīgu darbu!!!

Fakti!

1

4

5

32

100 g 100 g

x8

x1

1
4

2 3
+

= 30 ml

2x
= 15 ml

Salmon
tartare

Ātrais laša tartars

Aukstā tomātu mērce

1

3

2

x1

6x

125 ml

= 5 ml

Cold 
tomato 
sauce

• 8 kaperi
• 1 lociņš
• 200 g laša
• 30 ml / 2 ēd. k. olīveļļas
• 15 ml / 1 ēd. k. citronu sulas
• Sāls un pipari
1. Ar Ātro smalcinātāju 
sakapājiet kaperus un lokus
2. Ar Ātro smalcinātāju 
sakapājiet 100 g laša
3. Ar Ātro smalcinātāju vēlreiz 
sakapājiet 100 g laša
4. Šeikerī Eazy 350 ml lieciet 
olīveļļu, citronu sulu, sāli un 
piparus un kārtīgi sakratiet.
5. Ar Ātro smalcinātāju 
sakapātās sastāvdaļas lieciet 
šeikerī.

• 6 ķiršu tomātiņi
• 1 mazs čili pipars
• Sāls un pipari
• 125 ml saldā krējuma 

(šķidra)
• 5 ml citrona sulas
1. Ātrajā smalcinātājā 
sakapājiet tomātus, čili, sāli 
un piparus.
2. Lieciet masu šeikerī Eazy 
350 ml.
3. Pievienojiet pārējās 
sastāvdaļas.
4. Kārtīgi sakratiet.
Pasniedziet kā dipu vai mērci.
 

Padoms 
bal lītei!



Ovāla 2 (1,1 l)

Ovāla 3 (1,7 l)

Ovāla 4 (2,3 l)

Ovāla 1 (500 ml)

• 1 kg smalkā cukura
• 1 kg sāls
• 1 kg lēcu 
• 1 kg cukura
• 500 g rīvmaizes
• 500 g saldā krējuma pulvera
• 500 g kukurūzas miltu
• 500 g pudiņa pulvera
• 500 g pūdercukura
• 500 g rozīņu
• 500 g zemesriekstu

• 500 g piena pulvera
• 500 g musli
• 500 g Taystee Wheat masas 
• 250 g tējas lapiņu
• 500 g kaltētu pupiņu
• 500 g žāvētu augļu
• 500 g miltu
• 500 g mērces garšvielu
• 250 g šķīstošās kafijas
• 50 tējas maisiņu

• 1,25 kg kaltētu pupiņu
• 1 kg miltu
• 1 kg pūdercukura
• 1 kg rīsu
• 1 kg Taystee Wheat masas
• 500 g kakao
• 500 g kokosrieksta
• 500 g maltas kafijas

• 500 g zīdaiņu putras 
maisījuma

• 500 g makaronu
• 500 g zemesriekstu
• 500 g konfekšu
• 500 g kviešu dīgstu
• 100 tējas maisiņu

• 2 kg cukura
• 2 kg smalkā cukura
• 1 kg saldā krējuma pulvera
• 1 kg musli
• 1 kg piena pulvera

• 1 kg konfekšu
• 500 g šķīstošās kafijas
• 500 g gliemežvāku 
makaronu

• 500 g sāls
• 250 g cepamā pulvera
• 250 g dzeramās sodas
• 250 g žāvētu augļu
• 250 g sezama sēklu
• 250 rīvmaizes
• 250 g želatīna
• 200 g riekstu

• Buljona kubiņi
• 250 g pudiņa pulvera
• 250 g kukurūzas miltu
• 250 g rozīņu/rozīņu bez 
kauliņiem

• 250 g šokolādes skaidiņu
• 250 g saulespuķu sēklu
• 125 g kakao

GALVENĀS FUNKCIJAS UN 
PRIEKŠROCĪBAS
• Produkti Kompaktajā kārbā tiek uzglabāti 

“vertikāli”, aizņemot iespējami mazāk 
vietas uz darba vai glabāšanas virsmas.

• Visām kārbām ir vienāda izmēra 
hermētiski vāki. Aizķeres izlīdzina vāka 
novietojumu un piešķir arī dizainisku 
vērtību.

• Ovālās kārbas ir ērti satveramas, lai 
paceltu un izbērtu. Viena vāka daļa ir 
atverama, lai izbērtu kārbas saturu.

• Katrā kārbas sānā ir caurspīdīgs, pulēts 
logs, caur kuru var saskatīt kārbas 
saturu arī tad, kad tā atrodas plauktā,  
un piešķir kārbām unikālu stilu.

Šis komplekts transformē pārtikas 
glabāšanu mūsdienīgā virtuvē, 
glabājot lietošanai gatavus pārtikas 
produktus un optimāli izmantojot
vietu virtuves skapīšos.

500 ml1,1 l

1,1 l

1,7 l

2,3 l

Kompakto kārbu komplekts
Sakārtoti plaukti un svaigi produkti ļauj taupīt laiku, naudu, vietu un samazināt atkritumu 
daudzumu. Mūsu ovālās kārbas ir šauras, viegli satveramas, un tajās var iebērt tādus 
produktus kā brokastu pārslas, pupiņas, graudus, auzu pārslas, makaronus un sausos 
našķus. Dubultie vāki nozīmē vairākus ieguvumus, un jūs varat izvēlēties dažāda lieluma 
atvērumus un viegli piekļūt produktiem:
• vienā pusē atrodas mazāks atvērums, kas piemērots smalkāku produktu bēršanai, 

piemēram, cukuram, rīsiem, rīvmaizei vai riekstiem.
• lielākais caurums paredzēts tādu produktu vieglai un ātrai izbēršanai kā brokastu 

pārslas un makaroni.



Izmantotie  
produkti:

Viegls Jūsu rokās,
labs Jūsu veselībai!
Viss vienā - trauks sasaldēšanai, atkausēšanai,  
uzsildīšanai un gatavošanai

Vispārēja informācija
• Izgatavots no viegli kopjama, īpaši 

viegla materiāla, kas iztur temperatūru 
no –25°C līdz 250°C.

• Apaļā forma un izmērs padara to lieliski 
izmantojamu mikroviļņu krāsnī, jo 
tas precīzi ietilps vairumā mikroviļņu 
krāšņu.

• Pateicoties UltraPro nepielipšanas 
īpašībām, gatavošana ir īpaši veselīga. 
Cepšanai nav nepieciešams papildu 
sviests vai eļļa.

• Vairākstāvu iespēja ļauj gatavot 
vairākus ēdienus vienlaikus. Gatavojiet 
un uzsildiet mikroviļņu krāsnī vai 
cepeškrāsnī, kombinējot abas, un 
ietaupiet laiku un elektroenerģiju.

• UltraPro™ izsmalcinātais dizains un 
krāsa padara tos nevainojamus ēdiena 
pasniegšanai uz galda.

Kā lietot
• Ja gatavošanas laikā Jums 

nepieciešams atvērt vāku, atveriet to tā, 
lai tvaiks plūstu virzienā prom no Jums.

• Nenoņemiet vāku, lai saturs saglabātos 
silts līdz servēšanai. Pēc lietošanas 
nekavējoties iemērciet UltraPro karstā 
ziepjūdenī.

UltraPro™ 1,5 l, 2,5 l traukus un vāku var 
izmantot atsevišķi vai kombinējot, lai 
gatavotu putna gaļu vai zivi mērcē, jūras 
veltes, olas, kartupeļus, makaronu vai 
rīsu ēdienus, gaļas un dārzeņu iesmiņus, 
sautējumus, zupas, briošas maizi, pildītus 
dārzeņus, ceptus augļus un desertus.

Vai Jūs zinājāt:
Ar UltraPro Jūs varat gatavot, izmantojot 
“tandēma” gatavošanas metodi, tas nozīmē, 
ka Jūs varat sākt gatavot maltīti mikroviļņu 
krāsnī, bet pabeigt to cepeškrāsnī!
Cepts cālis: gatavošanas laiks = 1 stunda
⅓ jaunā laika = 20 minūtes mikroviļņu 
krāsnī
⅔ jaunā laika = 40 minūtes cepeškrāsnī
Neskaitot laiku, kas tiek ietaupīts, gatavojot 
pēc tandēma metodes, maltītes sākotnējā 
gatavošana mikroviļņu krāsnī palīdz 
saglabāt ēdiena mitrumu un mīkstumu, 
padarot to veselīgāku un garšīgāku!

Mīklas bļoda 4,5 l 
B46

Padoms:
glabājiet visas sausās 
sastāvdaļas, piemēram, 
miltus un sāli Kompakto 
kārbu komplektā.

ULTRAPRO GATAVOTA MAIZE

SASTĀVDAĻAS 1 LIELAM KUKULIM
• 750 g maizes miltu (bez rauga piedevas)
• 2 tējkarotes sāls (± 10 ml)
• 40 g svaiga rauga
• 450 ml remdena ūdens (± 30°C)
• 10 ml saulespuķu eļļas

PAGATAVOŠANA
1. Mīklas bļodā 4,5 l sajauciet miltus ar 
sāli. Izveidojiet bedrīti, pievienojiet raugu un 
iejauciet remdenā ūdenī. Ar apmaisīšanas 
karoti, sāciet maisīt no vidus, lai pakāpeniski 
izveidotos mīkla.
2. Nolieciet šo maisījumu uz darbvirsmas 
un 5-6 minūtes stipri mīciet ar rokām, lai 
iegūtu biezu mīklu. Izveidojiet no tās bumbu 
un ielieciet mīklas bļodā, uzlieciet vāku 
un vismaz 30-40 minūtes ļaujiet uzbriest 
siltā vietā. Mīklas apjomam vajadzētu 
divkāršoties.
3. Pārkaisiet darbvirsmu ar nelielu 
daudzumu miltu un uzlieciet mīklu, 
izveidojot no tās kvadrātu. Ielociet tā  

4 stūrus centra virzienā. Atkārtojiet to 
vēlreiz. Apgrieziet kvadrātu otrādi un 
izveidojiet no tā kukulīti. Ar silikona otiņu 
nedaudz ieeļļojiet UltraPro 3,5 l pamatni  
un vāku un lieciet mīklu iekšā.
4. Uzlieciet UltraPro 3,5 l vāku un ļaujiet 
mīklai uzbriest siltā/karstā vietā 40 minūtes. 
(Tai gandrīz jāsasniedz vāks.)
5. Jau laikus uzkarsējiet cepeškrāsni līdz 
240°C / 8. iestat.
6. Iemērciet silikona otiņu ūdenī un ar to 
samitriniet kukuli. Izdariet dažus iegriezumus 
augšā ar ChefSeries Pure roboto nazi. 
Pārkaisiet ar nelielu daudzumu miltu, 
uzlieciet vāku un cepiet 30-40 minūtes.

Sagatavošanas 
laiks 15 min.

Gaidīšanas laiks 
30 līdz 40 min. + 40 min.

8. iestat. / 240°C 
30 – 40 min.



SĀCIET TAGAD
KOPĪGAS IESPĒJAS

Kolīdz esat apguvusi ballīšu rīkošanas mākslu, sāciet domāt par komandas 
veidošanu no potenciālajiem nākotnes uzņēmējiem. Radot kopīgas iespējas, 

jūs palīdzat topošajiem līderiem ieraudzīt jaunas iespējas viņu dzīvē. Kā atklāt 
talantīgus jaunos konsultantus, kas varētu pievienoties jūsu komandai?

ECOPURE SNIEGAVĪRS 350 ml
Atkārtoti lietojams, videi draudzīgs produkts, kas 
visu gadu ļaus gan izskatīties stilīgi, gan vienmēr 
tikt pie ūdens, nepērkot vienreizlietojamās ūdens 
pudeles! Eco pudeļu klāstu meklējiet mūsu 
kataloga 44.-45. lappusēs.

Uzziniet, kā pamanīt potenciālu jaunu 
konsultantu. Atbilde uz to ir... tas var 
būt ikviens:
+ Jūsu ballītes dalībnieks
+ Kas pieskata jūsu bērnu
+ Bankas darbinieks
+ Jūsu taksometra vadītājs
+ Jūsu ārsta kabinetā strādājošais
+ Kas ierodas uz jūsu ģimenes svinībām
+ No kaimiņu pagalma/kopienas pasākuma
+ Jūsu viesmīlis restorānā
+ Jūsu kasieris pārtikas veikalā
+ Jūsu baznīcas draudzes loceklis
+ Jūsu frizieris/manikīra speciālists
+ Jūsu bērna skolotājs
+ Jūsu nekustamā īpašuma aģents
+ Jūsu mājdzīvnieka kopējs
+ Jūsu masieris

Jums vajadzētu meklēt šādas  
personīgās īpašības:
+ Silts smaids
+ Patīkama personība
+ Piedzīvojuma gars
+ Interesējas par produktiem
+ Interesējas par jūsu stāstīto"

Parunājiet ar potenciālo jauno 
konsultantu un mēģiniet viņu ieinteresēt. 
Kam vajadzētu pievērst uzmanību, 
klausoties?
+  Kas notiek viņu dzīvē
+  Kas viņiem ir svarīgs
+  Vai viņš/viņa vēlas atrast jaunu darbu?
+  Vai viņš/viņa dod mājienu par vēlmi 

nopelnīt papildus?
+  Vai viņu interesē produkti?

Par katru no apmeklētajām 3 mācību nodarbībām Jūs pēc 
izvēles varat saņemt 1x EcoPure Sniegavīrs 350 ml vai  
1x Bļoda Samba 550 ml – sev vai saviem draugiem!

Jūs neesat viena!
Apmeklējiet 3 apmācību nodarbības savā grupā un izvēlieties sev  

3 produktus, kurus izmantot turpmākajās prezentācijās.

Uzziniet, kā piesaistīt konsultantus, pilnveidot cilvēkus, izveidot savu grupu un izmantot  
iespēju kļūt par Tupperware grupas vadītāju.

Pievienojieties apmācības nodarbībām, lai uzzinātu vairāk par mūsu 
produktu līnijām, ballīšu idejām un visvairāk pārdotajiem rīkiem

1. apmācības variants

DATUMS:

TĒMA:

Apmācība apmeklēta

2. apmācības variants

DATUMS:

TĒMA:

Apmācība apmeklēta

3. apmācības variants

DATUMS:

TĒMA:

Apmācība apmeklēta

BĻODA SAMBA 550 ml
Bļodā Samba 550 ml pasniegti salāti ir krāsaini 
un apetelīgi. Droši lieciet tajā arī ikdienas 
uzkodas. Šajā bļodā varat pasniegt riekstus, 
žāvētus augļus un nelielas uzkodas, turklāt 
katram maltītes ieturētājam varat piešķirt savu 
parocīgā izmēra bļodu.



Kontaktpersonu saraksts
Iekļaujiet tajā visus, ko pazīstat. Iesākumam pierakstiet  

dažus vārdus:

draugus

radus

paziņas

kaimiņus

bērna draugu vecākus

Ballītes ir mūsu  
dzīvesveids!

Ar ko jums labāk sākt?

Cik daudz klientu jums vajag, lai nopelnītu 
savus pirmos 60,00 €?

Jums kā Tupperware konsultantam ir tiesības dot atlaides visiem katalogā 
iekļautajiem produktiem un jūsu pasūtītajiem īpašajiem piedāvājumiem. Ja 

vēlaties, lai Tupperware kļūtu par Jūsu jauno nepilna laika darbu, un izmantot 
atlaidi kā papildu mēneša ienākumus, turpmākajās nedēļās un mēnešos ieplānojiet 

pārdošanas pasākumus, prezentācijas un ballītes.

Vai jūs interesē kaut kas vairāk? Jautājiet izplatītājiem par lielākām atlaidēm, kas 
pienākas aktīvākiem konsultantiem, un piedalieties apmācībā, lai iemācītos efektīvi 

prezentēt un piedāvāt Tupperware produktus.

Sastādiet klientu sarakstu un vispirms piedāvājiet viņiem tos produktus,  
kas Jums jau ir un kurus pārzināt.

Apsveicam!
Jūs saņemat 60,00 € atlaidi un dāvanu par ikmēneša konsultanta iniciatīvu*

Pamata atlaide: 23,50%
Pasūtiet produktus vismaz 256,00 € vērtībā, kas nozīmē:

6 klienti, kas iegādājas Ātro smalcinātāju
VAI

4x Kompakto kārbu komplektus
VAI

3x UltraPro 3,5 l ar vāku (UltraPro 800 ml)

* min. mēneša pasūtījums līmenim



MANA VADĪTĀJA KONTAKTINFORMĀCIJA

Vārds

Adrese

Tālrunis

E-pasta  
adrese

MANAS GRUPAS/GRUPAS VAD. INFORMĀCIJA

Vārds

Adrese

Tālrunis

E-pasta  
adrese

Iknedēļas tikšanās laiks un vieta

Pievienojieties Tupperware ģimenes jautrībai un apmeklējiet mūs:  
www.facebook.com/tupperwarehomecee, www.instagram.com/tupperwareincee
*2021 Tupperware. Visas tiesības aizsargātas. Tupperware zīmols ir Dart Industries Inc. īpašums.

manas grupas  
nosaukums

Mans konsultanta 
ID numurs

Pasūtījuma termiņš Saite uz platformu

ATCERIETIES:


