
Izcepiet labāku pasauli

 10 | 2021  

* kamēr prece ir noliktavā

27.09.2021. - 31.10.2021.
(40.–44. nedēļa)

Piedāvājums spēkā



Ideālās bļodas gatavošanai 
Tagad jaunā krāsu paletē, kas iemieso vēsus  

un vējainus sezonas toņus.

Mīklas bļoda 1,4 l 
Ø 17,6 x 10,1 cm
SS214001

Mīklas bļoda 2,75 l
Ø 24 x 15 cm
SS214002

Mīklas bļodu komplekts 
Mīklas bļoda 1,4 l 
Mīklas bļoda 2,75 l 
Mīklas bļoda 4,5 l 
SS214005

Mīklas bļoda 4,5 l
Ø 27,7 x 13,6 cm
SS214003

Integrēts atvērums 
īkšķim, lai bļodu maisīšanas 
laikā būtu vieglāk turēt

Viegli 
atverams 
vāks

Iekšpuse ar tekstūru samazina 
skrāpējumu rašanos

Mīklas bļoda 7,5 l
Ø 32,5 x 15 cm
SS214004

8,50 € 14,00 €

18,00 €

21,50 €

JAUNAS 
KRĀSAS

30,50 €
40,50 €

IETAUPIET 
10,00 €



Gatavojiet, ko vēlaties – kūkas vai 
maizi, brokastis vai vakariņas!

Ultra Pro maizes forma 1,8 l
28,2 x 15,5 x 12 cm
SS214006

Sviesta trauks 
SS214007

Mazā maizes kaste
27,2 x 39,5 x 19,5 cm
SS214008

Smart traukiem ir CondensControl™ tehnoloģija – 
saglabā jūsu ēdiena garšu un tekstūru, kā arī pasargā 
ledusskapi un virtuves leti no smakām.

44,50 €

6,50 €

19,90 €

70,50 €

11,50 €

Atdalītājs palīdz saglabāt 
maizes šķēles svaigas ilgāku laiku

IETAUPIET 
26,00 €

IETAUPIET 
5,00 €

ALUS MAIZE
Sagatavošanas laiks: 5 min. 
Gatavošanas laiks: temp.  200°C (iest. 6-7)
1 stunda

SAST VDAĻAS ± 1 KG MAIZEI
• 600 g universālo miltu
• 2 tējk. cepamā pulvera (± 10 ml)
• 2 tējk. sāls (± 10 ml)
• 150 g sēklu vai riekstu pēc jūsu 

izvēles (ķirbja sēklu, saulespuķu sēklu, 
linsēklu, sezama sēklu, valriekstu)

• 500 ml alus
• 15 g sviesta + 1 ēd. k. miltu (UltraPro 

ietaukošanai)
• 1 ēd. k. ūdens (± 15 ml)

PAGATAVOŠANA
1. Uzkarsējiet cepeškrāsni līdz 200°C 
(iestatījums 6-7).
2. Samaisiet miltus ar cepamo pulveri 
mīklas bļodā 4,5 l. Pievienojiet sāli, sēklas, 
alu un visu samaisiet ar silikona lāpstiņu, 
līdz iegūta viendabīga masa, kas pamazām 
kļūst staipīga.
3. Ietaukojiet UltraPro apaļo 1,5 l vai Ultra 
Pro maizes formā 1,8 l ar sviestu, un 
pārkaisiet ar 1 ēd. k. miltu.
4. Lejiet mīklu UltraPro un apslakiet ar 1 
ēd. k. ūdens.
5. Uzlieciet vāku un cepiet apmēram 
45 min. Noņemiet vāku un cepiet vēl 15 
minūtes.
6. Izņemiet maizi un uzlieciet to uz 
cepešpannas atdzist.



SALDIE 
KRUASĀNI
Sagatavošanas laiks: 15 min. 
Gatavošanas laiks: 20 min.

SASTĀVDAĻAS (8 PORCIJĀM) 
• 1 kārtainās mīklas plāksne (230 g) 
• Pildījums pēc izvēles: 
Ābolu kruasānam: 
• 1 kārtainās mīklas plāksne (230 g), 
• 100 g ābolu biezeņa 
• 30 ml šķidra medus 
• 10 g mandeļu salmiņu 
Šokolādes kruasānam: 
• 1 kārtainās mīklas plāksne (230 g) 
• 100 g šokolādes krēma 
Kruasāns ar kastaņu krēmu: 
• 1 kārtainās mīklas plāksne (230 g), 
• 80 g kastaņu krēma 

SAGATAVOŠANA 
1. Novietojiet mīklu uz kruasānu formas. 
Iepildiet daudzfunkcionālajā mīklas rullī 
aukstu ūdeni, taču neizmantojot griezējmalas, 
sagrieziet mīklu, sākot no centra virzienā 
uz ārpusi. Mīklas trīsstūrīši tiks sagriezti 
vienmērīgi. 
2. Ar mērkaroti noņemiet atlikušo mīklu. 
3. Ar silikona otiņu samitriniet kruasānu malas 
ar aukstu ūdeni, lai tās labāk saliptu. 
4. Ar mērkaroti lieciet pildījumu mīklas 
trīsstūru padziļinājumā. Ja nepieciešams 
rotājums, izgrieziet mazus gabaliņus. 
5. Sarullējiet kruasānus un izkārtojiet tos, 
izmantojot uz aukstas cepešpannas uzliktu 
silikona paliktni ar maliņām. Virspusi 
apziediet ar 1 olas dzeltenumu, kas sakults ar 
15 ml ūdens, un cepiet apmēram 20 minūtes 
iepriekš līdz 190°C uzkarsētā cepeškrāsnī. 

Daudzfunkcionālais mīklas 
rullis (B74), atrodams 
kataloga 6. lappusē

Silikona otiņa, atrodama 
oktobra īpašajos 
piedāvājumos 

Silikona paliktnis ar 
maliņām (L22), atrodams 
kataloga 11. lappusē 

IZMANTOTIE 
PRODUKTI:

Silikona otiņa
aizvērta: 17,2 x 4,1 x 3,6 cm 
atvērta: 20 x 4,1 x 3,6 cm
SS214010

Augstā bļoda 1,9 l
SS214009

Kruasānu forma 
31 x 31 x 3 cm
(ar karoti)
SS214011

9,50 €

10,50 €

22,90 €

14,50 €

IETAUPIET 
5,00 €

JAUNA 
KRĀSA

Pagatavojiet paši savus kruasānus 
gluži kā beķeri – gatavus ēšanai, siltus 

un gardus!

ĻAUJIET IZTĒLEI VAĻU 
UN SĀCIET GATAVOT 
KĀ PROFESIONĀLIS: 
TORTES, PICA, UZKODAS 
VAI MINI SVIESTMAIZES  - 
IZVĒLIETIES PAŠI.

JAUNA 
KRĀSA



T chefseries Essential panna 
20 cm
PP214001

Platā lāpstiņa
SS214012

Virtuves palīgs 
Ø 9,5 x 6 cm 
Tilpums: 200 ml (tikai glāze)
SS214013

99,00 €

Par katru pasūtījumu 
100,00 € apmērā  
varat iegādāties  

T chefseries Essential 
pannu 20 cm par  

īpašu cenu!

* Ierobežots daudzums, pieejams, kamēr prece ir noliktavā

9,50 € 11,50 €11,50 €
17,50 €

IETAUPIET 
2,00 €

Starptautiskajā šefpavāru dienā, 20. oktobrī, 

kļūstiet par dienas šefpavāru!

Pārveidojiet pamata produktus dažādos ēdienos!

Uzsildiet un ēdiet 
Izbaudiet pārpalikumus.

Vent N Serve augstais taisnstūra 3,5 l
SS214014

CrystalWave apaļais ar 
sadaļām
29,5 x 6,5 cm
SS214015

Jogurta gatavotājs
2,9 l / Ø 23 x 13,5 cm
SS214016

49,90 €

14,50 €

45,50 €

* Ierobežots daudzums, pieejams, kamēr prece ir noliktavā

Piedāvājums pieejams tikai no 
27.09 līdz 10.10.2021!

Atveriet vārstu, 
nenoņemot vāku, lai 
samazinātu satura 
izšļakstīšanos 
mikroviļņu krāsnī.

600 ml400 ml

400 ml
VISS IR PAREIZAJĀS 
VIETĀS!

MĀJĀS PAGATAVOTS 
JOGURTS CEĻĀ PIE JUMS!

IETAUPIET 
6,00 €



Organizējoši un parocīgi rīki  
pat mazām virtuvēm!

Ķiploku spiede  
17,5 x 3,5 x 7,6 cm
SS214017

Pārstrādātas mikrošķiedras 
trauku dvielis (2 gab.)
65 x 40 cm
SS214020

Sīpolu kaste
19,7 x 18 x 11,4 cm 
SS214018

Ķiploku komplekts
1. Ķiploku spiede 
2. Sīpolu kaste
SS214019

19,50 €

17,50 €

16,50 €

28,50 €

28,50 €

29,50 €

24,50 €

53,00 €

IETAUPIET 
9,00 €

IETAUPIET 
8,00 €

IETAUPIET 
12,00 €

PADOMS: JŪS TAJĀ VARAT TURĒT ĶIPLOKUS, ŠALOTES SĪPOLUS, MAZOS SĪPOLIŅUS, MAZUS 
KARTUPEĻUS, TOMĀTUS UN CITUS MAZUS AUGĻUS UN DĀRZEŅUS.

Komplekta 
cenā sīpolu 

kaste ir 
iekļauta kā 
DĀVANA!

CheeSmart mazais
20,4 x 20,4 x 9,5 cm
PP214002

11,50 €
23,50 €

IETAUPIET 
12,00 €

1. 2.

Vai kāds teica “mitrs”? 
Regulējiet kondensāciju, lai piena produkti saglabātu svaigumu

Mikrošķiedras dvielītis padarīs jūsu virtuvi pavisam mirdzošu

JAUNS 
MATERIĀLS

Par katru pasūtījumu 
50,00 € apmērā 
varat iegādāties 

CheeSmart mazais 
par īpašu cenu! CondensControlTM tehnoloģija neļauj izplatīties 

smakām un saglabā garšu. Tik gudri!



Izveidojiet stilīgus un veselīgus 
paradumus no paša sākuma!

Padariet katru malku svarīgu!

ECO+ produkti ir izgatavoti no pirmajiem 
produktiem drošajiem materiāliem, 
kas iegūti no kombinētiem plastmasas 
atkritumiem jeb atjaunojamajiem 
resursiem

Eco pudelēs nedrīkst liet gāzētus dzērienus vai 
izmantot tos gāzēšanas ierīcēs.

Eco+ pudele 1 l
SS214021

Eco+ pudele, 500 ml
SS214022

11,50 €

9,50 €

13,50 €

11,50 €

Eco+ pudeļu komplekts: 
1. Eco+ pudele 1 l 
2. Eco+ pudele, 500 ml
SS214023

13,50 €
25,00 €

Komplekta 
cenā Eco+ 

pudele 500 ml 
ir iekļauta kā 

DĀVANA!
1.

2.

katra pudele 
nozīmē par 
14 kg mazāk 
plastmasas 
atkritumu

Izveidojiet stilīgus un veselīgus 
paradumus no paša sākuma!

JAUNS 
MATERIĀLS

IETAUPIET 
2,00 €



īpašas dāvanas un piedāvājumi tikai Jums!

Paldies dāvana 
Par 1 jaunu prezentāciju nākamajās  
3 nedēļās un apgrozījuma līmeni  
110 EUR namamāte saņem:
Vent Smart augstais 1,8 l
19 x 14 x 13,5 cm
TG214001

1. līmenis
Par 2 jaunām prezentācijām 
nākamajās 3 nedēļās un apgrozījuma 
līmeni 220 EUR namamāte saņem 
Šķēres Tupperchef 
9 x 22 cm aizvērts 
HG214001
un 
Paldies dāvana 
(TG214001 vai 50 % atlaidi 
vienam produktam no kataloga)

2. līmenis 
Par 2 jaunām prezentācijām 
nākamajās 3 nedēļās un apgrozījuma 
līmeni 330 EUR namamāte saņem:
Salātu virpulis 
Ø 23,1 x 18 cm / 3,9 
Šķēres Tupperchef 
HG214002
un 
Paldies dāvana 
(TG214001 vai 50 % atlaidi 
vienam produktam no kataloga)

Dārgās A ĀM TA EN SM

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



Rudens kārbu komplekts
Apaļais trauks 1,1 l (2 gab.)
SS214024

19,00 €

Dāvājiet laimi un cepumus arī kaimiņu 
bērniem Helovīna dienā!

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/


