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* kamēr prece ir noliktavā

01.02.2021 – 28.02.2021
(6.–9. nedēļa)

 Vai būsi mans... 
Tuperware 
partneris?  



ĀTRAIS STARTS

ĀTRAIS STARTS 2

6. nedēļa 

7. nedēļa 

Pārdodot produktus 200 eiro vērtībā pirmajā 
nedēļā (6. nedēļa), Jūs saņemsiet: 
One Touch Kārba 940 ml (2 gab.) 
AC210601

Pārdodot produktus 250 eiro  
vērtībā otrajā nedēļā (7. nedēļa),  
Jūs saņemsiet: 
One Touch Kārba 1,4 l (2 gab.)  
AC210701

@Disney

@Disney

MĒNEŠA PĀRDOŠANAS 
VEICINĀŠANA 
6.- 9. nedēļa

500 eiro

750 eiro

Pārdodot produktus 500 eiro vērtībā 
šo 4 nedēļu laikā (6.-9. nedēļa),  
Jūs saņemsiet: 
Ekskluzīvā bļoda 275 ml (2 gab.)
Ø 14 cm x 4,5 cm
Ekskluzīvā bļoda 1,1 l
Vent N Serv. taisnstūra 600 ml  
19,5 x 14 x 5,1 cm 
AC210602

Pārdodot produktus 750 eiro vērtībā 
šo 4 nedēļu laikā (6.-9. nedēļa), Jūs 
saņemsiet:
Vent N Serv. taisnstūra 1 l
19,5 x 14 x 7,6 cm 
Ekskluzīvais Pick It Quick 
1,5 l / Ø 14 x 14,5 cm augst. 
Ekskluzīvā bļoda 275 ml (2 gab.) 
Ekskluzīvā bļoda 1,1 l (2 gab.) 
Vent N Serv 600 ml 
AC210603

JAUNS 
DIZAINS

JAUNS 
DIZAINS



1200 eiro
Pārdodot produktus 1200 eiro vērtībā 
šo 4 nedēļu laikā (6.-9. nedēļa), Jūs 
saņemsiet: 
Ekskluzīvā bļoda 2,1 l 
Vent N Serv. taisnstūra 1,5 l 
19,5 x 14 x 10,4 cm 
Vent N Serv. taisnstūra 1 l 
Ekskluzīvais Pick It Quick 
Ekskluzīvā bļoda 275 ml (2 gab.) 
Ekskluzīvā bļoda 1,1 l (2 gab.) 
Vent N Serv 600 ml  
AC210604
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6 l

2,1 l

1600 eiro
Pārdodot produktus 1600 eiro 
vērtībā šo 4 nedēļu laikā  
(6.-9. nedēļa), Jūs saņemsiet:
Vent N Serve augstais  
taisnstūra 3,5 l 
31,1 x 19 x 10,4 cm 
Ekskluzīvā bļoda 3,5 l 
26,2 cm Ø x 12,2 cm
Ekskluzīvā bļoda 6 l 
30,8 cm Ø x 12,3 cm
Ekskluzīvais servēšanas  
trauks 2 l 
22 cm Ø x 10,4 cm
Ekskluzīvā bļoda 2,1 l 
Vent N Serv. taisnstūra 1,5 l 
Vent N Serv. taisnstūra 1 l 
Ekskluzīvais Pick It Quick 
Ekskluzīvā bļoda 275 ml (2 gab.) 
Ekskluzīvā bļoda 1,1 l (2 gab.) 
Vent N Serv 600 ml  
AC210605

1.

2. 3.

4.

5.

1 l

1.  Rokturi ir teksturēti, panākot drošāku 
satvērienu, kā arī tie paliek vēsi, 
nodrošinot drošāku pārvietošanu. 

2.  Vāks — atstājot traukam virsū vāku, 
ēdiens mikroviļņu krāsnī uzsildāms 
bez izšļakstīšanās.

3.  Silikona ventilācijas vārsts. Ēdiena 
uzsildīšanas laikā šis viegli 
atveramais un aizveramais silikona 
vārsts ātri izlaiž tvaiku un ir viegli 

noņemams, kad nepieciešams to 
nomazgāt. 

4.  Kājiņas trauka apakšdaļā un 
noapaļotā forma uzlabo cirkulāciju, 
panākot vienmērīgu uzsildīšanu un 
atdzesēšanu. 

5.  Pildījuma līnija. Teksturēta pret 
skrāpējumiem izturīga apakšdaļa 
un pildījuma līnija, kas norāda uz 
maksimālo ietilpību.  



KONSULTANTU IZAICINĀJUMS

GRUPU VADĪTĀJU IZAICINĀJUMS

Piesaistot 6 jaunus konsultantus  
6.-9. nedēļā, Jūs saņemsiet: 
Eco pudele nerūsējoša tērauda 880 ml

Piesaistot vismaz 3 jaunus konsultantus  
6.-9. nedēļā, Jūs saņemsiet: 
Mīklas bļoda 2,75 l (2 gab.)  Porcijas: 8 

Porcijas izmērs: 1 šķēle 
Sagatavošanas laiks: 15 minūtes 
Gatavošanas laiks: 11 minūtes, 25 sekundes

KŪKAI: 
• 500 g svaigu zemeņu bez lapiņām 
• ⅛ t.k. vārāmā sāls 
• 12 ēd.k. sālīta sviesta 
• 1 ¾ glāzes smalkā cukura 
• 3 mazas olas 
• ¾ glāze trekna saldā krējuma 
• 6 ēd.k. jogurta bez piedevām 
• 6 t.k. vaniļas esences 
• ¾ t.k. sodas 
• ¾ t.k. kukurūzas cietes 
• 1 ½ glāzes miltu 
• Šķēlītēs sagrieztas zemenes garnēšanai 
GLAZŪRAI: 
• 1 t.k. želatīna 
• 2 ēd.k. auksta ūdens 
• 2 glāzes trekna saldā krējuma putošanai 
• ½ glāze pūdercukura 
• 2 t.k. vaniļas ekstrakta 

ZEMEŅU-ŠANTILĪ 
KRĒMA KŪKA

IZMANTOTIE PRODUKTI

PAGATAVOŠANA:
1. Extra Chef traukā lieciet zemenes, ¼ glāzi cukura un sāli. 
Uzlieciet vāciņu un velciet auklu, līdz zemenes sagrieztas 
nelielos gabaliņos. Nosedziet un līdz vēlākai lietošanai 
ievietojiet ledusskapī. 
2. Ieeļļojiet un apkaisiet ar miltiem Micro+3 kastroli 3 l un 750 ml 
kastroli; nolieciet malā. 
3. Microcook 1 l krūzē lieciet sviestu. Karsējiet mikroviļņu krāsnī 
lielas jaudas režīmā 25 sekundes vai līdz sviests izkusis. 
Izņemiet no mikroviļņu krāsns kausēto sviestu un ielejiet Extra 
Chef traukā ar lāpstiņas uzgali. Pievienojiet atlikušo cukuru, 
uzlieciet vāku un velciet auklu, līdz sviests un cukurs kārtīgi 
samaisīti. 
4. Noņemiet vāku, pievienojiet olas, krējumu, jogurtu, vaniļas 
ekstraktu, sodu un cepamo pulveri; uzlieciet vāku un velciet 
auklu, līdz viss kārtīgi samaisīts — apmēram 20 reizes. 
Pievienojiet miltus, uzlieciet vāku un velciet auklu, līdz viss 
kārtīgi sajaucies — apmēram 20 reizes. 
5. Izmantojot silikona lāpstiņu, sadaliet mīklu vienādās daļās un 
ievietojiet to abos kastroļos; salieciet kastroļus vienu virs otra un 
uzlieciet vāku. Karsējiet mikroviļņu krāsnī lielas jaudas režīmā 
11 minūtes vai līdz brīdim, kad kūkas vidusdaļā iesprausts nazis 
iznāk ārā tīrs. Izņemiet kastroļus no mikroviļņu krāsns; ļaujiet 
atdzist 30 sekundes. Pārlieciet kūkas biskvītus uz statīva 
dzesēšanai. Pirms glazūras uzklāšanas ļaujiet tiem pilnībā 
atdzist. 
6. Tikmēr pagatavojiet glazūru. Mazā bļodā samaisiet kopā 
želatīnu un ūdeni; nolieciet malā. Ātrajā smalcinātājā-putotājā 
traukā ar putošanas uzgali, pievienojiet krējumu, pūdercukuru 
un vaniļas ekstraktu. Velciet auklu, līdz krēms sāk kļūt stingrs. 
Pievienojiet želatīnu, turpiniet krēmu putot, līdz tas kļūst 
stingrs (krēmam jābūt biezas glazūras konsistencē). Noņemiet 
putošanas uzgali, nosedziet un līdz vēlākai lietošanai ievietojiet 
ledusskapī. 
7. Novietojiet pirmo kūkas kārtu uz šķīvja vai statīva; uzklājiet 
zemenes. Pār zemenēm uzziediet 1/3 daļu glazūras. Uzlieciet 
otro kūkas kārtu; virspusē uzziediet 1/3 daļu glazūras. Atlikušo 
glazūru uzziediet uz kūkas sāniem. Dekorējiet kūku ar svaigām 
zemenēm. Pasniedziet uzreiz vai nosedziet un glabājiet 
ledusskapī līdz 3 dienām.  

Silikona lāpstiņa, 
K25, pieejama 
katalogā, 22. lappusē

Extra Chef, T26, pieejams 
katalogā, 19. lappusē  



GRUPU VADĪTĀJU PĀRDOŠANAS 
APJOMA IZAICINĀJUMS
6.-9. nedēļa

2000 EIRO + 2 KONSULTANTS

2500 EIRO + 4 KONSULTANTI

3500 EIRO + 5 KONSULTANTI

4500 EIRO + 5 KONSULTANTI

Grupas ietvaros pārdodot produktus 
2000 eiro vērtībā, kvalificējot  
2 konsultantus (1 personīgi kvalificē 
GV) un 5 aktīvajiem konsultantiem 
pārdodot produktus par vismaz 
160 eiro, šo 4 nedēļu laikā (6.-9. 
nedēļa), Jūs saņemsiet: 
Chef Series Rievotā panna  
Ø 30 cm
UM210601

Grupas ietvaros pārdodot produktus  
4500 eiro vērtībā, kvalificējot  
5 konsultantus (1 personīgi kvalificē GV) 
un 12 aktīvajiem konsultantiem pārdodot 
produktus par vismaz 160 eiro,  
šo 4 nedēļu laikā (6.-9. nedēļa),  
Jūs saņemsiet: 
Chef Series Kastrolis 3,8 l 
Ø 22 cm
Chef Series Vokpanna 4,2 l 
Chef Series Cepešpanna 
Chef Series Rievotā panna 
UM210604

Grupas ietvaros pārdodot produktus 
2500 eiro vērtībā, kvalificējot  
4 konsultantus (1 personīgi kvalificē 
GV) un 8 aktīvajiem konsultantiem 
pārdodot produktus par vismaz 
160 eiro, šo 4 nedēļu laikā (6.-9. 
nedēļa), Jūs saņemsiet: 
Chef Series Cepešpanna 
36 x 27 cm
Chef Series Rievotā panna 
UM210602

Grupas ietvaros pārdodot produktus 
3500 eiro vērtībā, kvalificējot  
5 konsultantus (1 personīgi kvalificē 
GV) un 10 aktīvajiem konsultantiem 
pārdodot produktus par vismaz 
160 eiro, šo 4 nedēļu laikā (6.-9. 
nedēļa), Jūs saņemsiet:
Chef Series Vokpanna 4,2 l  
Ø 30 cm
Chef Series Cepešpanna 
Chef Series Rievotā panna 
UM210603



Sagatavošanas laiks: 5 min. 
Nostāvēšanās laiks: 6-12 stundas

SASTĀVDAĻAS 6 X 170 ml GLĀZĒM: 
• 750 ml piena ar augstu tauku saturu 
• 4 ēd.k. piena pulvera 
• 125 g jogurta (no veikala) 

PAŠGATAVOTS JOGURTS

IZMANTOTIE 
PRODUKTI

PAGATAVOŠANA:
1. Ievietojiet 6 glāzes jogurta gatavotājā. 
2. Uzvāriet pusi piena. 
3. Atlikušo pienu ielejiet Easy kanniņā ar iedaļām 1 l, 
pievienojiet piena pulveri un samaisiet, izmantojot  
putošanas slotiņu. 
4. Easy kanniņā pievienojiet verdošu pienu, samaisiet, 
tad pievienojiet jogurtu un samaisiet vēlreiz. 
5. Ielejiet maisījumu 6 glāzēs. 
6. Ielejiet jogurta gatavotājā ļoti karstu ūdeni no krāna 
tik tālu, lai kopā ar glāzēm ūdens līmenis būtu 2 cm 
no jogurta gatavotāja augšējās malas. 
7. Uzlieciet jogurta gatavotājam vāku (katrai glāzei 
vāku vēl nelieciet). 
8. Nekustinot jogurta gatavotāju, atstājiet uz 6-12 
stundām istabas temperatūrā. 
9. Izņemiet gatavo jogurtu no Jogurta gatavotāja, 
uzlieciet glāzēm vākus un glabājiet ledusskapī līdz 
pasniegšanai. 

BALVAS PAR 
KONSULTANTU 
PIESAISTĪŠANU 
6.-9. nedēļa

PIEŅEMŠANAS  
PIEDĀVĀJUMS

1 KVALIFICĒTS 
KONSULTANTS

2 KVALIFICĒTI 
KONSULTANTI

3 REĢISTRĒTI KONSULTANTI

Balva par 1 kvalificētu konsultantu 
šo 4 nedēļu laikā (6.-9. nedēļa), ir: 
Digital Easy svari  
25 x 17,5 x 1,85 cm 
RE210601

Balva par 2 kvalificētiem 
konsultantiem šo 4 nedēļu laikā 
(6.-9. nedēļa), ir: 
Jogurta gatavotājs 
23 cm Ø x 13,5 cm / 2,9 l
Digital Easy svari
RE210602

Balva par 3 reģistrētiem konsultantiem šo  
4 nedēļu laikā (6.-9. nedēļa) ir: 
Micro+3 Kastrolis 3 l 
750 ml / 1,75 l / 3 l 
27 cm Ø / 4,5 x 8,2 x 11 cm 
Jogurta gatavotājs 
Digital Easy svari 
RE210603

Īpašais 
piedāvājums 

tikai konsultantu 
reģistrētājiem! 

2,00 €*

Easy kanniņa ar iedaļām 1,25 l, 
B56 — pieejama katalogā, 13. 
lappusē  

Putošanas slotiņa, 
K13 — pieejama 
katalogā, 22. lappusē  

JAUNA 
KRĀSA  

JAUNA 
KRĀSA  Padoms: Lai sāktu gatavot 

jogurtu, nepieciešams 1 porcija 
laba “aktīva” (ideālā gadījumā 
nepasterizēta) jogurta no veikala. 
Nākošreiz Jūs varēsiet atkārtoti 
izmantot jogurtu, ko pagatavojāt 
jogurta gatavotājā. Pēc tam, kad 
3 reizes esat izmantojis paša 
pagatavotu jogurtu, nepieciešams 
izmantot jaunu jogurtu no veikala. 

Par katru jauno konsultantu, kas veicis  
pasūtījumu 50 EUR vērtībā, Jūs varat iegādāties 
šādu produktu par īpašu cenu*. 
Crystalwave II 400 ml 
Ø 16 x 5 cm
RO210601

*  šī summa netiks iekļauta mazumtirdzniecības apjomā  



6
7

Nepalaidiet garām  
Ātro startu!

Vai Jūs jau esat 
piesaistījis pirmo jauno 
konsultantu?

Visa ekskluzīvo bļodu 
kolekcija var būt Jūsu. Vai 
esat tuvu tās iegūšanai?8

9

PERSONĪGIE 
PĀRDOŠANAS 
IEŅĒMUMI  

GRUPAS 
PĀRDOŠANAS 
IEŅĒMUMI  

JAUNIE 
KONSULTANTI  

KOPĀ

Pārliecinieties, ka šomēnes iegūsiet 
visas balvas par konsultantu 
piesaistīšanu! 

NEDĒĻA

Tupperware patur tiesības mainīt un aizstāt produktus akcijas laikā.

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

Cenas ir norādījis Tupperware, un tās var mainīties.
Piegādes problēmu gadījumā iztrūkstošie produkti tiks aizstāti ar līdzīgiem produktiem citā 
krāsā vai par tādu pašu cenu.
Brošūrā redzamā produktu krāsa var mazliet atšķirties no produkta  
faktiskās krāsas.
©2021 Tupperware. Visas tiesības aizsargātas.
Tupperware zīmols ir Dart Industries Inc. īpašums.


