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PISTĀCIJU KARDAMONA TORTE AR 
APELSĪNU GLAZŪRU
Sagatavošanas laiks: 10 min.
Gatavošanas laiks: 13 min.
Nostāvēšanās laiks 10 min.

SASTĀVDAĻAS 4- 6 PERSONĀM
• 75 g / ±1⁄2 glāze miltu
• 60 g / ±1⁄4 glāze cukura
• 35 g / ±1⁄4 glāze pistāciju, 

smalki sakapātas, izmantojot 
smalcinātāju, plus dekorēšanai

• 5 ml / ± 1 tējk. cepamā pulvera
• 1 ml / ±1⁄4 tējk. kardamona 

pulvera
• 2 olas
• 45 ml /± 3 ēd.k. piena
• 45 ml /± 3 ēd.k. augu eļļas
• 1/4 tējk. vaniļas ekstrakta
• Apelsīnu glazūra
• 180 g / ±11⁄2 glāze pūdercukura
• 55 g / ±1⁄4 glāze mīksta sviesta
• 30 ml / ±2 ēd.k. apelsīnu sulas
• 5 ml / ± 1 tējk. apelsīnu miziņas

SAGATAVOŠANA
1. Izmantojot Putojamo slotiņu, Mīklas bļodā 2,75 l bļodā samaisiet 
kopā miltus, cukuru, sakapātās pistācijas, cepamo pulveri un 
kardamona pulveri.
2. EZ 350 ml šeikerī  sajauciet pienu, eļļu un vaniļu.
3. Lejiet EZ šeikera saturu Mīklas bļodā un maisiet, izmantojot 
silikona lāpstiņu, līdz iegūstat viendabīgu masu.
4. Ievietojiet Micro Pro gredzenu formu MircroPro grila pamatnē un 
viegli ieeļļojiet pamatni un vāku.
5. Lejiet maisījumu Pro Ring formā, uzlieciet vāku grilēšanas/zemajā 
pozīcijā un ielieciet mikroviļņu krāsnī uz 10-13 minūtēm, izmantojot 
600 vatu jaudu.
6. Pirms izņemšanas no formas ļaujiet 10 minūtes atdzist. Izmantojiet 
Mazo silikona lāpstiņu, lai atbrīvotu kūkas maliņas no gredzena 
formas, un Silikona lāpstiņu, lai izņemtu kūku no MircroPro grila.
7. Supersonic lielajā smalcinātājā ar putošanas lāpstiņu sajauciet 
visas glazūras sastāvdaļas līdz viendabīgai konsistencei..
8. Kad kūka ir atdzisusi, pārgrieziet to divās vienādās kārtās. Uzklājiet 
plānu glazūras kārtu uz vienas no kūkas kārtām, izmantojot šauro 
lāpstiņu, tad uzlieciet virsū otru kūkas kārtu. Vienmērīgi noklājiet 
kūkas virspusi un malas ar glazūru. Dekorējiet ar sakapātajām 
pistācijām.

Grilējumi un 
apbrūninājumi, vēl 
pannas pamatnē 
iestrādāts kanāls, 
kas savāc liekos 
taukus un sulas.

VĀRIET

VĀRIET

GRILLĒJIET

SAUTĒJIET

GRAUZDĒJIET

CEPIET

CEPIET GAĻU

PADARIET 
KRAUKŠĶĪGU

Cepeši un 
kraukšķi, un 
vāks, kas 
palīdz novērst 
izšļakstīšanos..

Izmantojiet savu mikroviļņu krāsni radoši! 
Apaļā forma ļauj radīt ideālas formas desertus un sāļos ēdienus.

Micro Pro grila komplekts
1. Micro Pro grils
24,8 x 27,1 x 5,77 cm (grillēšanai)
24,8 x 27,1 x 8,99 cm (sacepumiem)
2. Micro Pro gredzens
15,2 x 3,2
SS214501

Micro Pro Grill komplekts
1. Micro Pro grils
2. Micro Pro gredzens
PP214501 

205,00 €

159,00 €
9,90 €

1.

2.

Micro Pro gredzens 
SS214502 

Par katru pasūtījumu 
100,00 € apmērā Jūs 

varat iegādāties Micro 
Pro grila komplektu 

par īpašu cenu!



Rievota virsma, 
pa kuru virzīt produktu 
efektīvai griešanai.

Slīps asmens  

efektīvai griešanai

Condiserve dozators ar 
atvāžamu vāciņu
360 ml / Ø 5,92 x 17,63 cm
SS214504

Ekskluzīvais Lielais servofikss 4 l
33,5 x 22 x 11 cm
SS214507

9,90 €

29,90 €

Vienkārši un ātri vai tradicionāli un 
izsmalcināti ēdieni, tas, kas Jums 

nepieciešams gardām ģimenes maltītēm.

DROŠI UZGLABĀT
LEDUSSKAPĪ UN

SALDĒTAVĀ LĪDZ -25°C

MIKROVIĻŅU
KRĀSNS

CEPIET KRĀSNĪ
LĪDZ PAT 

250°C TEMPERATŪRĀ

SAGLABĀ
ĒDIENU SILTU

Ultra Pro komplekts
1. Ultra Pro vāks
30 x 22,6 x 3,8 cm
2. Ultra Pro 3,5 l
30 x 22,6 x 11,7 cm 
SS214503

IETAUPIET 
32,00 €

Pasniedziet savas mājās 
gatavotās mērces gaumīgi

Condiserve dozators ar 
atvāžamu vāciņu (2 gab.) 
SS214505

Mando Junior rīve
27,8 x 10,8 x 4,7 cm
SS214506

17,90 €

72,00 € 27,90 €

19,80 €

104,00 € 49,90 €

Ātri un precīzi
Sagrieziet sastāvdaļas bez piepūles. Izvēlieties vienu no trim 

biezumiem.

IETAUPIET
22,00 €

1.

2.

GATAVOJOT GUDRI, IZŠĶĒRDĒJIET 
MAZĀK PRODUKTU, VIENLAIKUS 
IETAUPOT LAIKU, KO PAVADĪT AR 
SAVIEM MĪĻAJIEM.

Sautējums | salāti Gratēni | dekorēšana Karpačo | lazanja

3 BIEZUMA LĪMEŅI 1 DROŠA POZĪCIJA



Ziemas tīrīšanai līdzvērtīgs 
sabiedrotais

Pārstr. mikrošķiedras grīdas
dvielis divpusējs
50 x 60 cm
SS214511

Pārstr. mikrošķiedras grīdas 
dvielis divpusējs (2 gab.) 
SS21451214,50 €

24,50 €

20,50 €

41,00 €
Mīkstā puse paredzēta putekļu savākšanai, 
teksturētā puse — tīrīšanai.

Vietas taupīšanas 
bļodas — noteikti 
jābūt jūsu virtuvē.

S.S. bļodu komplekts:
1. Apaļā bļoda 2 l
2. Apaļā bļoda 3 l
SS214508

23,50 €

Apaļā bļoda 3 l
SS214509

12,50 €

JAUNS 
MATERIĀLS

Apaļā bļoda 4 l
SS214510

14,50 €

EKONOMISKI UN 
DABAI DRAUDZĪGI

IETAUPIET 
6,00 €

IETAUPIET 
16,50 €

Glabājiet salātus vai 
desertus ledusskapī, 

un svaigums tiks 
saglabāts ilgstoši

2. 

1. 



Jūtieties kā svētkos visu gadu!

Lielā iepirkšanās soma - 
Sniegavīrs 
PP214502

Eco pudele 425 ml Vērsītis (2 gab.)
17,16 x 8,3 x 9,1 cm
SS214515

Eco+ kafijas krūze 
līdzņemšanai 490 ml 
SS214513

4,50 €

9,90 €

12,90 €
19,90 €

IETAUPIET
7,00 €

Par katru pasūtījumu 
10,00 € apmērā Jūs 

varat iegādāties
Lielo iepirkšanās somu 

par īpašu cenu!

©Disney

Mikija un Minnijas kārbu 
komplekts (2 gab.) 
Ø 15 x 4,5 cm / 490 ml
SS214514

14,90 €

IZVAIRIETIES NO 
NEVAJADZĪGAS 
IZŠĶĒRDĪBAS, 
IZMANTOJOT SAVU 
ECO+ KAFIJAS KRŪZI 
LĪDZŅEMŠANAI

IEPAKOJIET UZKODAS 
MIKIJA UN MINNIJAS 
KĀRBĀ, UN MĀCIET 
SAVIEM BĒRNIEM 
RĪKOTIES UN DOMĀT 
ILGTSPĒJĪGĀ VEIDĀ. 
NEKAD NAV PAR 
AGRU.

Sniedziet viņiem miljons smaidu 
un radiet pārmaiņas, izmantojot atkārtoti lietojamas pudeles  

arī mazuļiem.

Nelietot ar gāzētiem 
dzērieniem vai gāzētu dzērienu 

pagatavošanas ierīcēm



īpašas dāvanas un piedāvājumi tikai Jums!

Paldies dāvana
Par 1 jaunu prezentāciju 
nākamajās 3 nedēļās un 
apgrozījuma līmeni 110 EUR 
namamāte saņem:
Sambas bļoda ar vāku 1,1 l
TG214501

1. līmenis
Par 2 jaunām prezentācijām
nākamajās 3 nedēļās un
apgrozījuma līmeni 220 EUR
namamāte saņem:
Sambas bļoda ar vāku 4,3 l
Sambas bļoda ar vāku 2,5 l
HG214501
un
Paldies dāvana
(TG214501 vai 50% atlaide vienam 
kataloga produktam)

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

Dārgās A ĀM TA EN SM

un
Paldies dāvana
(TG214501 vai 50% atlaide vienam 
kataloga produktam)

2. līmenis
Par 2 jaunām prezentācijām 
nākamajās 3 nedēļās un apgrozījuma 
līmeni 330 EUR namamāte saņem:
Sambas bļoda ar vāku 1,1 l
Sambas bļoda ar vāku 2,5 l
Sambas bļoda ar vāku 4,3 l 
Samba lielais caurduris 
Sambas krūze 2 l
HG214502



Iegūstiet atmiņas un jaunus 
draugus vienlaikus!

Brīvdienu komplekts

Brīvdienu komplekts
1. One Touch kārba  940 ml
2. One Touch kārba 1,4 l
3. One Touch kārba 2,1 l
SS214516

29,90 €

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/


