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FreezerSmart zemais 450 ml 
(8 gab.)
15,2 x 11,4 x 6,2 cm
SS212701

FreezerSmart augstais 1,1 l (4 gab.)
15,2 x 11,4 x 11,8 cm
SS212702

Ietaupiet naudu, iegūstiet 
garšu! 

33,50 €

23,50 €

55,00 €

37,00 €

Ietaupiet 
13,50 €

Padoms: Ietaupiet naudu, 
pērkot svaigus sezonālos 
produktus, kad tie ir 
vislētākie. Sasaldējiet, 
kamēr tie vēl ir labā 
stāvoklī, lai apēstu vēlāk,  
it sevišķi ziemā.

MANGO UN 
ANANASU 
SORBETS
Sagatavošanas laiks: 10 min. 
Gatavošanas laiks: 8 st.

SASTĀVDAĻAS (6 PORCIJĀM)
• 300 g mango (nomizots)
• 300 g ananasa (nomizots) 
• 60 g pūdercukura

SAGATAVOŠANA
1. Vispirms sagrieziet augļus 
1,5 -2 cm lielos kubiņos, tad 
sasaldējiet tos FreezerSmart 
zemajā 2,25 l vismaz 8 stundas.
2. Pēc izņemšanas no 
saldētavas atstājiet augļus 
uz 15-20 min. Gabaliņiem 
pievienojiet pūdercukuru 
un apmaisiet tos ar silikona 
lāpstiņu un sagatavojiet 
sorbetu ar FusionMaster 
sorbeta skrūvi un gredzenu. 
Lai sorbeta garšai piešķirtu 
“odziņu”, pirms pasniegšanas 
pārkaisiet to ar kokosrieksta 
skaidiņām. 

IZMANTOTIE 
PRODUKTI:

FreezerSmart zemais 2,25 l
Z22, kataloga 26. lpp.

Silikona lāpstiņa
K25, kataloga 36. lpp.

Fusion Master sorbeta 
skrūve, Jūlija īpašais 
piedāvājums

Ietaupiet 
21,50 €



1.

2.

5.

6.

7.

4.

3.

FusionMaster komplekts
1. FusionMaster pamatne
2. FusionMaster rokturis 
3. FusionMaster stampiņa 
SS212703

FusionMaster piltuves un ledus 
smalcinātāja komplekts
4. FusionMaster piltuve un smalkā rīve 
5. FusionMaster ledus smalcinātājs 
SS212704

FusionMaster sorbeta skrūves un gredzena 
komplekts
6. FusionMaster piltuve
7. FusionMaster sorbeta skrūve un gredzens 
SS212705

Gluži kā vasara Visu  
cauru gadu! 

37,00 €

48,00 €

54,50 €

Silikona gredzens
labākai noturībai pie virsmas

Liela tilpuma piltuve,
kurā ielikt saldētus 
augļus

Puķes formas
uzgalis piešķir sorbetam 
dekoratīvu formu

Kā salikt visu FusionMast sorbeta pagatavošanas ierīci? 

Pagatavojiet paši savu 
ilgtspējīgo saldējumu

Rokturis un stampiņa
atvieglos lietošanu

UZBURIET 
SAPŅU 
DESERTU NO 
VASARAS 
AUGĻIEM 



GATAVI VASARAS TVEICEI Ilgtspējīgs risinājums tikai 
vienā atkārtoti un ilgstoši 

lietojamā pudelē 

11,90 €

XtremAqua pudele 880 ml
8,7 x 24,68 cm
SS212706

FreezerSmart Mini 170 ml (2 gab.)
11,03 x 7,41 x 6,2 cm
PP212701

Arī sasalis ir ergonomisks 
un ērti turams

Tilpums līdz 
iepildīšanas līnijai, kas 
paredzēta saldēšanai, 
ir 750 ml. Pilns 
tilpums ir norādīts uz 
pudeles kakla.

XtremAqua ir mūsu 
pirmā pudele, 
kas izgatavota 
no MaxImpact 
– ļoti spēcīga 
materiāla, kas ir 
triecienizturīgs pat 
tad, ja pudele ir 
sasaldēta. 

Radīts komfortam
Rievas visapkārt 
pudelei ļauj ērtāk 
turēt sasaldēto 
pudeli. 

JAUNUMS

5,90 €
12,50 €

Ietaupiet 
6,60 €

JAUNS 
TILPUMS

Par katru pasūtījumu 
50,00 € apmērā Jūs 

varat iegādāties 
jaunos FreezerSmart 
Mini 170 ml (2 gab.) 

par īpašu cenu!



Steidzīgi rīti? 
Sāciet dienu uz pareizā viļņa un ar 
visu nepieciešamo! 

Kafijas stacija ir ērta vieta, kur glabāt malto kafiju vai kafijas pupiņas,  
filtrus un kausiņu.

39,90 €

23,50 €

19,90 €

15,50 €

Kafijas stacija
SS212710

Piena putotājs
500 ml / 14 x 9,1 x 17,7 cm
SS212711

Caurspīdīga glāze 
400 ml (2 gab.)
SS212708

Caurspīdīga glāze 400 ml (4 gab.)
SS212709

Ietaupiet 
8,50 €

22,50 €
31,00 €

Kārba
Liels tilpums, 3,7 l

20 ml kausiņš
Ideāls tilpums, lai 
pagatavotu 1 krūzi 
kafijas

Filtru glabātājs
Ietilpst 30 papīra 
filtri (atkarīgs no 
filtra izmēra)

Šķidrumu 
necaurlaidīgs vāciņš
Jūsu kafija ilgāk 
saglabāsies svaiga!

JŪSU IDEĀLĀ 
KAFIJAS 
KRŪZE 
SĀKAS ŠEIT

Auksti pagatavota kafija ar vaniļu 
un kļavas sīrupu

Recepte pieejama vietnē 
tupperware.lv

JAUNUMS

Cold Brew kafijas karafe
1,3 l / Ø 10,25 x 26,45 cm
SS212707



41,80 €

19,90 €

26,60 €

Aloha dubultšķīvji (2 gab.)
Dziļais trauks: 700 ml / Ø 23 cm 
Seklais trauks/vāks:
360 ml / Ø 29,4 cm
SS212713

Aloha dubultšķīvji (3 gab.)
SS212714

Aloha komplekts
Aloha bļoda 2 l
24,87 x 9,82 cm
Aloha bļoda 4 l
29,5 x 12,8 cm
Aloha bļoda 7,5 l
34,46 x 16,36 cm
SS212712

ILGTSPĒJĪGI UN 
VĒSI VASARAS 
PIKNIKI

76,30 €

35,80 €

53,70 €

Katrai dienai 
vajadzētu 

radīt īpašas 
sajūtas.

Šajā komplektā 
Aloha bļoda 7,5 l 

nāk dāvanā!

DIVI IR PĀRIS,  
TRĪS IR ĢIMENE!

RADĪTI VIEGLAM UN 
RELAKSĒTAM SAVIESĪGAM 
PASĀKUMAM – IZŅEMIET 
ALOHA KOLEKCIJAS TRAUKUS 
NO LEDUSSKAPJA, LIECIET TOS 
GALDĀ VAI ŅEMIET LĪDZI.

Sāciet ar ilgtspējīgu, viegli transportējamu un turētājā ievietojamu 
glabāšanas risinājumu.

Katru dienu izvēlieties kaut ko labu!

Ietaupiet 
15,90 €

Ietaupiet 
27,10 €



savienojiet kopā, lai 
tos būtu ērti un 
kompakti pārvietot

8,90 €

Piknika galda piederumu 
komplekts
Dakša: 18,8 x 1,8 x 2,7 cm 
Nazis: 20,5 x 0,9 x 2,2 cm 
Karote: 18,9 x 1,8 x 4,2 cm 
SS212715

Piknika galda piederumu 
komplekts (4 komplekti)
SS212716

VentSmart augstais 6,1 l 
38 x 18,8 x 13,5 cm
SS212718

VentSmart augstais 6,1 l (2 gab.)
SS212719Piknika galda piederumu 

komplekts (6 komplekti)
SS212717

AIZSTĀJIET VIENREIZLIETOJAMOS
PLASTMASAS GALDA 
PIEDERUMUS AR MŪSU 
MODERNAJIEM, STILĪGAJIEM UN 
VIETU TAUPOŠAJIEM PIKNIKA 
GALDA PIEDERUMIEM

Jo vairāk,
jo jautrāk 

29,90 €

39,90 €
39,90 €

29,90 €

35,60 €

53,40 €

59,80 €

IZVĒLIETIES 
ATKĀRTOTI 
LIETOJAMUS 
PRODUKTUS 
UN NERADIET 
VIENREIZLIETOJAMĀS 
PLASTMASAS 
ATKRITUMUS!

NEIZMETIET PĀRTIKU! 
SAGLABĀJIET AUGĻUS UN 
DĀRZEŅUS
ILGĀK SVAIGUS 
LEDUSSKAPĪ.

Ietaupiet 
19,90 €

Ietaupiet 
5,70 €

Ietaupiet 
13,50 €



Cienījamās namamātes! 
Īpašas dāvanas un piedāvājumi tikai Jums!

Paldies dāvana
Par 1 jaunu prezentāciju 
nākamajās 3 nedēļās un 
apgrozījuma līmeni 110 EUR 
namamāte saņem:
Ilumina bļoda 800 ml
TG212701

1. līmenis
Par 2 jaunām prezentācijām
nākamajās 3 nedēļās un
apgrozījuma līmeni 220 EUR
namamāte saņem:
Ilumina bļoda 4,3 l
HG212701
un
Paldies dāvanu
(TG212701 vai 50 % atlaidi
vienam produktam no 
kataloga)

2. līmenis
Par 2 jaunām prezentācijām 
nākamajās 3 nedēļās un apgrozījuma 
līmeni 330 EUR namamāte saņem:
Ilumina bļoda 550 ml (2 gab.)
Ilumina bļoda 2,5 l (2 gab.)
Ilumina bļoda 4,3 l
HG212702

un
Paldies dāvanu
(TG212701 vai 50 % atlaidi
vienam produktam no 
kataloga)

JAUNS 
DIZAINS

24,90 €

SuperSonic mazais 
smalcinātājs
Ø 10,8 x 9,2 cm / 300 ml
cena katalogā: 49,90 €
OB211901

x 1 x 10

* Jaunais konsultants 
var iegādāties tikai 
vienu Supersonic 
mazo smalcinātāju 

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! 

• Bļoda 1 l
• Universālais dārzeņu mizotājs
• Iepirkumu 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 

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 Supersonic mazo 
smalcinātāju par īpašu cenu 

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

Īpaša cena
tikai jaunajiem
konsultantiem 

x 10



CrystalWave taisnstūra 500 ml (2 gab.)
13,18 x 16,94 x 10,48 cm
SS212720

Lieliski piemērots pusdienām, līdzņemšanai uz skolu, sporta zāli vai biroju; 
ņemiet līdzi savu iecienīto maltīti kārbā, kas pasargās gan ēdienu, gan somu. 

Esiet stilīgi ar vasaras krāsām

15,90 €

JAUNAS 
KRĀSAS

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. 

konsultanta zīmogs

Tālruņa 
numurs:

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


