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Piedāvājums spēkā tikai no



Pielietojuma idejas:
• 350 ml: dažādi žāvētie augļi, kokosriekstu skaidiņas, šokolādes granulas, beramā tēja utt.
• 1 l: 1 kg cukura, sāls, 500 g šķelto zirņu, kukurūzas milti, rīvmaize, musli utt.
• 1,6 l: 500 g kafijas, 1 kg miltu, rīsi, manna, 750 g musli, 500 g pastas, makaronu utt.

Ar pareizo komplektu kārtošana nekad 
nekļūst garlaicīga.

Pagatavojiet savas mērces vai 
kokteiļus un baudiet abus!

19,90€

19,50€
39,00€

Space Maker komplekts
1. Space Maker 350 ml
9 x 18,7 x 6,4 cm
2. Space Maker 1 l
9 x 18,7  x 12,1 cm
3. Space Maker 1,6 l
9 x 18,7 x 17,8 cm
SS214701

Šeikeris Eazy 600 ml (2 gab.)
9,9 x 11,1 x 22,6 cm
SS214702

3.

1.

2.

* kamēr prece ir noliktavā

* kamēr prece ir noliktavāPĒRCIET 1,
 SAŅEMIET 2!

Elegance no 
pirmā acu 
skatiena.



Atrast pareizo virtuves rīku nekad  
nav bijis tik viegli.

Lai iegūtu ideālu formu,  
lieciet lietā iztēli.

KPT kūku komplekts
1. Apmaisīšanas karote
30,9 x 6,8 x 1,1 cm
2. Tortes lāpstiņa
30 x 7 x 3 cm
3. Šaurā lāpstiņa
35,5 x 3,7 x 6,6 cm
4. Lokanais sadales dēlis
Ø 28 cm
SS214703

23,00€

* kamēr prece ir noliktavā

* kamēr prece ir noliktavā

1. 2. 3.

4.

ATVIEGLOJIET IKNEDĒĻAS MALTĪŠU 
GATAVOŠANU UN IETAUPIET LAIKU AR VIEGLI 
NOTĪRĀMO SILIKONA FORMU PRINCESE.

Silikona forma Princese
Ø 26 x 5 cm iekšpusē /  
29 x 30 x 6,2 cm augstumā
SS214704

24,50€

ZEMEŅU-
KOKOSRIEKSTU 
KŪKA 

Sagatavošanas laiks: 20 min.
Gatavošanas laiks: 30 min.
Nostāvēšanās laiks 5 min.

SAGATAVOŠANA
1. Pagatavojiet mīklu, samaisot miltus ar cepamo pulveri; 
iesijājiet maisījumu Ultimate mīklas bļodā 3,5 l. Pievienojiet 
kokosriekstu skaidiņas, cukuru, vaniļas cukuru un mandeļu 
esenci, visu samaisiet. Pievienojiet olas, sviestu un pienu. 
Uzlieciet bļodai vāku un pāris reizes sakratiet, lai visas 
sastāvdaļas būtu kārtīgi sajaukušās.
2. Vēlreiz rūpīgi samaisiet ar metālisko putošanas slotiņu. 
Lieciet tīru silikona formu Princese uz auksta cepeškrāsns 
režģa un iepildiet tajā mīklu. Cepiet apmēram 30 minūtes 
līdz 180°C uzkarsētā cepeškrāsnī, izvēloties augšējo un 
apakšējo sildelementu. Pēc cepšanas atstājiet kūku uz 5 
minūtēm un izņemiet no veidnes. Ļaujiet kūkai atdzist.
3. Ar SpeedyChef saputojiet saldo krējumu, kam pievienots 
vaniļas cukurs un cukurs, līdz noturīgai konsistencei. 
Samaisiet biezpienu ar zemu tauku saturu un rīvēto 
kokosriekstu viendabīgā masā. Iecilājiet putukrējumā 
biezpiena maisījumu.
4. Nomazgājiet zemenes un noņemiet tām zaļumus. 
Uzklājiet biezpiena maisījumu uz atdzesētās kūkas 
pamatnes virspuses, pa virsu kārtojiet zemenes ar galiņiem 
uz augšu.
5. Padoms: Ja vēlaties vairākas kārtas, pagatavojiet vairāk 
mīklas. Ja vēlaties trīs kārtu kūku, jums vajadzēs atkārtot 
recepti trīs reizes. Receptes sastāvdaļu saraksts ir paredzēts 
vienai mīklas kārtai ar garnējumu.

SASTĀVDAĻAS (12 GABALIŅIEM)
• 200 g kviešu miltu
• 2 tējkarotes cepamā pulvera
• 50 g kokosriekstu skaidiņu
• 100 g cukura
• 1 ēd. k. vaniļas cukura
• 4 pilieni mandeļu esences
• 3 olas
• 100 g izkausēta un atdzesēta sviesta
• 100 ml piena
Garnējumam:
• 200 g saldā krējuma
• 1 ēd. k. vaniļas cukura
• 2 ēd. k. cukura
• 250 g biezpiena ar zemu tauku 

saturu
• 20 g kokosriekstu skaidiņu
• 500 g zemeņu

SpeedyChef, (T58), 
Meklējiet kataloga 15. 
lappusē

Ultimate mīklas bļoda 3,5 l, 
(B23), Meklējiet kataloga 5. 
lappusē

Silikona forma Princese,  
meklējiet Melnās 
Piektdienas piedāvājumā

Metāliskā putošanas 
slotiņa (K15), Meklējiet 
kataloga 18. lappusē

SAISTĪTIE IZSTRĀDĀJUMI



Vienmēr aktuāli un eleganti risinājumi 
jūsu galdam!

TORTES KĀRBĀS IR VIEGLI UZGLABĀT 
GARDUMUS MĀJĀS UN ŅEMT LĪDZI 
BRAUCIENOS, JO JŪS ZINĀT, KA TIE PA 
CEĻAM NESABOJĀSIES.

JA THERMOTUP TERMOSS 1 L IR AIZSLĒGTS, JŪSU ŠĶIDRUMU 
TEMPERATŪRA BŪS VIRS 65 °C LĪDZ PAT 12 STUNDĀM.

Regulējama tortes kārba
Aizvērta: 35,6 x 31,6 x 13,5 cm
Atvērta: 35,6 x 31,6 x 20 cm
SS214705

Thermotup termoss 1 l
17,2 x 14,2 x 32 cm 
SS214706

32,90€
55,90€

49,90€
83,90€

* kamēr prece ir noliktavā

* kamēr prece ir noliktavā

Pagatavojiet kafiju un tēju pirms viesu ierašanās,  
lai varētu veltīt laiku viņiem.

1. Lai uzpildītu, pavirziet 
vidējo simbolu vienā līmenī 
ar rokturi un noņemiet 
vāku;

2. Lai ielietu, pavirziet 
krūzītes simbolu vienā 
līmenī ar rokturi; paceļot 
termosu, vāks atvērsies 
automātiski un ļaus ieliet 
šķidrumu. Kad termoss 
būs atkal vertikāli, vāks 
aizvērsies pats.

3. Lai nodrošinātu, ka 
šķidrums neizšļakstās 
no ThermoTup termosa 
1 l – pagrieziet vāku, līdz 
slēdzenes simbols atrodas 
vienā līmenī ar rokturi.

1. 2. 3.

Ikviens ir 
mīļi gaidīts!

IETAUPIET 
23,00 €

IETAUPIET 
34,00 €



* kamēr prece ir noliktavā

Nedrīkst liet gāzētus dzērienus vai izmantot 
tos gāzēšanas ierīcēs.

Skatu piesaistošs un iespaidīgs 
aksesuārs.

Urban pudele ir jūsu jaunā, iecienītā "rotaslietas"!

Urban Move-Fashion pudele  
Ø 7,29 x 23,25 cm / 410 ml
SS214707

32,50€

SAGLABĀ DZĒRIENUS AUKSTUS VAI 
SILTUS LĪDZ PAT SEŠĀM STUNDĀM.

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/


