5 I 2021

Krāsainā
pasaka

Piedāvājums spēkā

03.05.2021 – 30.05.2021
(19.–22. nedēļa)

* kamēr prece ir noliktavā

Bērnības pasaka:
cepumi un multfilmas
JAUNS
DIZAINS

JAUNUMS

One Touch Kārba 1,4 l
SS211902

12,90 €

1.

©Disney

2.

Disney Mickey komplekts:
1. Disney piederumi
15 x 3 cm
2. Disney šķīvis
23 x 24 x 2 cm
SS211901

JAUNS
DIZAINS

14,50 €

©Disney
©Disney

One Touch Kārba 940 ml
(2 gab.)
SS211903

19,90 €

Pievilcīgi ēdieni
veselīgām maltītēm!

Uzlieciet uz bērnu šķīvjiem
dabas skaistumu!
Mūsu krāsainie, lietotājiem draudzīgie un ilgtspējīgie trauki dzērieniem, uzkodām
un visam nepieciešamajam ir radīti, lai priecātos gan bērni, gan vecāki.

DRAUDZĪGS ĒDIENS
DRAUDZĪGOS TRAUKOS.

Bērnu krūze
200 ml / 7.5 cm Ø x 11.5 cm augst.
SS211904

12,90 €

Bļodas servēšanai 200 ml (3 gab.)
3 x 200 ml / 10 x 5 cm augst.
SS211905

11,50 €

Bļoda barošanai 500 ml
15.5 cm Ø x 5.5 cm augst.
SS211906

23,00 €
Pretslīdes
pamatne

MĪLESTĪBA NO
PIRMĀ MALKA.

Brīniškīgi, klasiski un pārlaicīgi…
gluži kā jūs.

Mūžzaļi, vienmēr svaigi!
Taupiet vietu ledusskapī un turiet dārzeņus ar vienādām
“elpošanas prasībām” vienā Ventsmart konteinerā

Krūze Samba 2 l
SS211907

14,90 €

VentSmart XL augstais 9,9 l
38 x 28.5 x 13.5 cm
SS211910

Krūzīte Samba (2 gab.)
350 ml: /ø 8.4 x 9.3 cm
SS211908

IR VIEGLI SARĪKOT DABAI
DRAUDZĪGUS PIKNIKUS.

29,90 €

9,

90 €

VENTSMART REGULĒ GAISA
APRITI, LAI SAGLABĀTU
PRODUKTUS ILGĀK SVAIGUS.

Sambas komplekts:
Krūze Samba 2 l
Krūzīte Samba (6 gab.)
SS211909

29,90 €

Par katru
50,00 € asūtījumu
varat nopirkt
MIKROŠĶIEDRAS
SEJAS DVIELI par
speciālu cenu!

JAUNAS
KRĀSAS

Mikrošķiedras sejas dvielītis
30 x 30 cm
PP211901

ROTAĻĪGAS KRĀSAS
JAUTRIEM SVĒTKIEM

VIEGLS, PAROCĪGS
PIEDERUMS; IDEĀLS
LĪDZŅEMŠANAI UN CEĻOJUMĀ

7,50 €

VIRTUĻI AR
ŠOKOLĀDES
GLAZŪRU

Īpaši noderīga krūze, piemērota
produktu mērīšanai, maisīšanai
un gatavošanai mikroviļņu
krāsnī. Ātrs un ērts risinājums
sviesta, šokolādes vai saldo
maisījumu kausēšanai.

Sagatavošanas laiks: 10’
Gatavošanas laiks: 10’
Nostāvēšanās laiks: 5’

SASTĀVDAĻAS (12 PERS./VIRTUĻI)
• 100 ml piena
• 2 olas (vidējas)
• 2 ēdamk. eļļas (± 30 ml)
• 130 g universālo miltu
• 1 tējk. cepamā pulvera (± 5 ml)
• 1 šķipsna cepamās sodas
• 60 g cukura
• 2 tējk. vaniļas cukura (± 10 ml)
Glazūra
• 50 g tumšās šokolādes
• 20 g sviesta
• 40 g pūdercukura
• 1 ēdamkarote ūdens (± 15 ml)
IZMANTOTIE PRODUKTI

Krūze MicroCook 1 l
Mazā silikona lāpstiņa, K18 pieejama katalogā,
37. lappusē

Silikona virtuļu forma,
L25 - pieejama katalogā,
47. lappusē

Šeikeris Eazy 600 ml,
B55 - pieejama katalogā,
48. lappusē

PAGATAVOŠANA
1. Uzkarsējiet krāsni līdz 180 ° C.
2. Visas sastāvdaļas ielejiet 600 ml Eazy šeikerī
norādītajā secībā. Aizveriet to un kārtīgi sakratiet,
līdz mīkla ir sajaukta.
3. Ielejiet mīklu 2 silikona virtuļu formās
(ievietotām aukstā krāsns plauktā), tām jābūt
piepildītām tikai līdz pusei.
4. Cepiet 15-20 min. (līdz mīkla nelīp pie zobu
bakstāmā). Ļaujiet pirms izņemšanas atdzist 10
min., pēc tam ļaujiet pilnībā atdzist.
5. MicroCook krūzē 1 l ievietojiet šokolādi un
sviestu, pārklājiet ar vāku un mikroviļņu krāsnī
gatavojiet 1 min. 30 sek. 360 vatos.

Ja šokolāde
nav pilnībā izkususi, gatavojiet mikroviļņu krāsnī
vēl 30 sek. Pievienojiet pūdercukuru un samaisiet,
izmantojot plāno silikona lāpstiņu, vajadzētu būt
nevienmērīgam maisījumam. Pievienojiet ūdeni un
turpiniet maisīt, maisījums kļūs gluds un spīdīgs.
6. Iemērciet virtuļus MicroCook krūzes maisījumā,
lai tos pārklātu.
7. Ļaujiet nostāvēties 30 min., lai glazūra nedaudz
sacietētu.
Piezīme: Lietojiet Siera rīvi, lai sasmalcinātu
šokolādi vai mandeles, ar ko dekorēt virtuļus.

Krūze MicroCook 1 l
20.6 x 15.5 x 12.9 cm augst.
SS211911

39,90 €

IZBAUDIET VAIRĀK SAULES, JO AR KRŪZI
MICROCOOK VARĒSIET PAGATAVOT ĪSTU,
GARDU MALTĪTI PAVISAM ĀTRI UN BAUDĪT TO
ĀRPUS MĀJAS AIZVIEN GARĀKAJĀS DIENĀS,
TUVOJOTIES VASARAI.

Siera rīve
SS211912

28,90 €
SARĪVĒJIET SIERU,
RIEKSTUS UN ŠOKOLĀDI
PAVISAM VIEGLI, UN
SAGLABĀJIET TĪRĪBU
VIRTUVĒ!

Jauna paaudze, jauns laiks!
BAZILIKA UN SAULĒ
KALTĒTU TOMĀTU
BAGETE BALLĪTĒM

Supersonic mazais
smalcinātājs
300 ml
SS211913

JAUNA
PAAUDZE

49,90 €

33,90 €

Sagatavošana:: 10’
Cepšana: 10’
Nostāvēšanās laiks: 5’

SASTĀVDAĻAS (10 PORCIJĀM)
• 20 g svaigas bazilika lapas (±½ tase)
• 60 g saulē kaltētu tomātu eļļā
(notecināti) (±⅓ tases)
• 80 g sviesta (mīksta) (±6 ēdamkarotes)
• Sāls un pipari pēc garšas
• 2 viegli apceptas bagetes (ne pārāk
apbrūnējušas)

Ietaupiet

16,00 €

PAGATAVOŠANA
1. Uzkarsējiet krāsni, izvēloties 6.-7.
iestatījumu/ 200°C temperatūru, bez
konvekcijas režīma.
2. Sakapājiet baziliku ar Supersonic mazo
smalcinātāju..
3. Pievienojiet saulē kaltētus tomātus,
sakapājiet vēlreiz apmēram 10 reizes.
4. Izņemiet asmeni, ievietojiet mīkstu
sviestu, sāli, piparus un samaisiet ar
silikona lāpstiņu.
5. Ar maizes nazi iegrieziet katrā
bagetē slīpas rievas, apmēram 2,5 cm
citu no citas. Negrieziet pārāk dziļi, lai
nepārgrieztu baegti uz pusēm. Kārtojiet
rievās sviesta maisījumu.
6. Uzlieciet maizi uz aukstas cepeškrāsns
paplātes, uz kura uzklāts silikona
paliktnis. Cepiet 8-10 min. Atstājiet uz 5
minūtēm un tad pasniedziet.
Padoms: bazilika vietā varat izmantot
rukolu. Lai labāk sakapātu zaļumus, pēc
bazilika vai rukolas noskalošanas vienmēr
nosusiniet tos virtuves dvielī vai salātu
virpulī.
IZMANTOTIE
PRODUKTI

Supersonic mazais
smalcinātājs

Nospiediet pogu un
pagrieziet, lai atbloķētu
augšējo vāku no apakšējā
vāka.

Ergonomiskais
vāciņa dizains
atvieglo turēšanu
lietošanas laikā

Divi augšējie asmeņi
ir leņķī un ar aso
malu uz leju.

Neļauj pārtikai
iestrēgt.

Ietaupiet

10,00 €
Cheesmart
30.5 x 20.4 x 9.8 cm augst.
SS211914

33,50 €

23,50 €
CondensControl™ filtrs ļaus saglabāt oriģinālo
siera garšu, bagātinot jūsu meistardarba noslēdzošo
garšas buķeti

Pagatavojiet uz burvju mājienu!
Mikrovilņu ātrvārāmais katls
28,08 x 22,49 x 15,70 cm augst.
SS211917

99,90 €
Ietaupiet

7,60 €

Dubultais siets
0.4 L: ø 20 x 4 cm
2 L: ø 23 x 11 cm
SS211915

27,50 €

19,90 €

Dienas maltīte dažu minūšu attālumā!

PALUTINIET SEVI UN
SAVUS MĪĻOS AR
GARDĀM MALTĪTĒM.

CS Cottage panna 28 cm
Ø 28 x 49,50 x 10,60 cm augst.
SS211916

159,

00 €

Ienesiet radošumu un
ērtības savā virtuvē.
Klimpu rīve apaļā, rāmis:
35 x 28,5 x 3 cm
Lāpstiņa:
10,2 x 10,2 x 1,5 cm

Klimpu rīve apaļā
SS211918

14,90 €

Nekad nav bijis vienkāršāk
organizēt savu biznesu, valdīt pār
savu laiku un izbaudīt dzīvi!

Cienījamās namamātes!
Īpašas dāvanas un piedāvājumi tikai Jums!

Paldies dāvana
Par 1 jaunu prezentāciju nākamajās
3 nedēļās un apgrozījuma līmeni
110 EUR namamāte saņem:
Apaļā bļoda 1 l
TG211901

1. līmenis
Par 2 jaunām prezentācijām
nākamajās 3 nedēļās un
apgrozījuma līmeni 220 EUR
namamāte saņem:
Mando Junior
HG211901
un
Paldies dāvanu
(TG211901 vai 50 % atlaidi
vienam produktam no kataloga)

JAUNA
PAAUDZE

Jūtaties ērti un sāciet savu ballīti!

2. līmenis
Par 2 jaunām prezentācijām nākamajās
3 nedēļās un apgrozījuma līmeni
330 EUR namamāte saņem:
Mando Junior
Supersonic vidējo smalcinātāju
730 ml
HG211902

un
Paldies dāvanu
(TG211901 vai 50 % atlaidi
vienam produktam no kataloga)

Ņemiet tās vienmēr
un visur līdzi un
izpaudieties krāsās!
Bļodas ir piemērotas gan ledusskapim, gan
servēšanai. Vieglas un šķidrumu necaurlaidīgas,
tās ir noderīgas piknikos un ceļojumos.
Sambas bļodu komplekts (3 gab.):
550 ml: ø 13.5 x 8.4 cm augst.
2.5 l: ø 21.5 x 12.5 cm augst.
4.3 l: ø 25.5 x 14.5 cm augst.
SS211919

26,90 €

UZGLABĀ, PASNIEDZ,
SAGATAVO UN TRANSPORTĒ,
VISS VIENĀ! IDEĀLS SALĀTIEM
UN PIKNIKIEM, SAMBA BĻODU
KOMPLEKTS PATIEŠĀM IR
MULTIFUKCIONĀLS TRIO.

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/

