
Sargi planētu!

3. izdevums | 2022

* kamēr prece ir noliktavā  

28.02.2022 – 27.03.2022 
(10.-13. nedēļā)*

Piedāvājumi spēkā 



Nākotne ir pienākusi
Ir laiks ieviest izmaiņas, lai glābtu mūsu planētu

20,90 €

BAUDIET NAŠĶUS  
VISU DIENU!

1. 

14,50 €

17,40 €

19,00 €

28,00 €

28,30 €

31,50 €

Katra 
pudele 

samazina 
plastmasas 
atkritumus 
par 14 kg.1

Birste aizsniedz
katru stūrīti un
nevainojami tiek cauri
šauriem kakliņiem,
tādēļ tā ir ideāls
rīks, kas saglabās
jūsu pudeles pavisam tīras.

Eco+ komplekts 1
1. Eco+ pudele 2 l
2. Eco+ pudeļu birste
Ø 5 x 37,4 cm
SS221001

22. martā sviniet 
Pasaules ūdens dienu 
un ar maziem solīšiem 
dodieties pretī labākai 
nākotnei.
1. Nēsājiet līdzi 

vairākkārt lietojamu 
pudeli. 

2. Uzpildiet to jebkurā 
laikā un jebkur, 
lai neizšķiestu 
plastmasu.

Eco+ komplekts 2
1. Eco+ pudele 1 l
2. Eco+ pudele 750 ml
SS221002

Komplekts ceļā 1
1. Eco+ pudele 500 ml
2. Eco+ kārba Austere garā
22,5 x 12,3 x 6,8 cm
3. Eco+ kārba Austerīte mazā
9,7 x 8,5 x 5,2 cm
SS221003

Komplekts ceļā 2
1. Eco+ pudele 500 ml
2. Eco+ kārba Austere vidējā
12,9 x 10,9 x 5,2 cm
3. Eco+ kārba Austere lielā
14 x 11,7 x 6,8 cm
SS221004

1. 
2. 

Pērkot komplektu, 
Eco+ pudele  

750 ml ir dāvanā!

Pērkot komplektu 1, 
Eco+ kārba Austere 

garā ir dāvanā!

Pērkot komplektu 2, 
Eco+ pudele 500 ml 

ir dāvanā!

1. 
2. 

1. 

3. 

2. 

2. 
3. 1. 

1 Aprēķins ir veikts, pieņemot, ka dienas ūdens patēriņš ir 2 l, izmantojot vienreizējas lietošanas plastmasas pudeles. Nelietot karstiem un gāzētiem dzērieniem.

JAUNA 
KRĀSA

VIEGLI IEPILDĪT, 
VIEGLI DZERT!



Radiet mazāk atkritumu
Optimāli produktu glabāšanas apstākļi

Vārsts ļauj kontrolēt 
gaisa plūsmu.

Liekais mitrums satek 
gropēs.

Skenējiet kodu, lai 
iegūtu pilnu produktu 

sarakstu

32,50 €

39,50 €

32,50 €

56,00 €

70,50 €

65,00 €

VentSmart komplekts 1
1. VentSmart augstais 4,4 l
28,5 x 19 x 13,5 cm
2. VentSmart zemais 1,8 l
28,5 x 19 x 7 cm
SS221005

VentSmart komplekts 2
3. VentSmart augstais 1,8 l (2 gab.) 
19 x 14 x 13,5 cm
4. VentSmart zemais 1,8 l
SS221006

VentSmart augstais 4,4 l (2 gab.) 
SS221007

1. 

3. 

4. 

2. 

IETAUPIET 
31,00 €

Glabāšanas 
diagramma 
norāda uz 
to, kā pareizi 
uzglabāt 
dažus augļus 
un dārzeņus.

PĒRC 1, 
SAŅEM 2!

Ledusskapja sakārtošana ir vieglāka 
nekā jebkad agrāk. 

Pērkot komplektu, 
VentSmart 

zemais 1,8 l  
ir dāvanā!



Universālo burku komplekts
1. Universālā burka 325 ml
2. Universālā burka 550 ml
3. Universālā burka 825 ml
SS221011

Vienmēr gatavs visam.
100% izturīgs pret izšļakstīšanos un viegls.

Kombinējiet burku vākus pēc sirds patikas.
Jebkurš vāks der jebkurai burkai.

salad sauce

25,50 €
43,50 €

11,50 €10,50 €9,50 €
15,50 €14,50 €13,50 €

Universālā burka 825 ml
Ø 9,1 x 17 cm
SS221010

Universālā burka 550 ml
Ø 9,1 x 8,3 cm
SS221009

Universālā burka 325 ml
Ø 9,1 x 12,5 cm
SS221008

IETAUPIET 
4,00 €

JAUNUMS

TAKO SALĀTI
SAGATAVOŠANAS LAIKS: 10 min.
PAGATAVOŠANAS LAIKS: 8 min. 

SASTĀVDAĻAS (1 PORCIJAI)
• 150 g malta vistas vai liellopu gaļa  

(±5,5 unces)
• 5 ml tako garšvielu (± 1 tējk.)
• 1 ml sāls (± 1/4 tējk.)
• 45 ml kinzas-laima mērcītes** (±3 tējk.)
• 45 ķiršu tomātiņi (pārgriezti uz pusēm) 

(±1/4 krūzes)
• 35 g kukurūzas (konservētas)  

(±1/4 krūzes)
• 40 g paprikas (mazos kubiņos)  

(±1/4 krūzes)
• 15 ml sarkano sīpolu (mazos kubiņos) 

(±1 tējk.)
• 35 g rīvēta siera (čedara, Pepper Jack utt.) 

(±1/2 krūzes)
• 25 g lapu salāti (romiešu vai ledus salāti) 

(sakapāti) (±1 krūze)
• tortiļas strēmeles (pēc izvēles)

NORĀDES
1. Mazā bļodā sajauciet maltu vistas gaļu, tako 
garšvielas un sāli. Uzkarsējiet pannu, uzgrieziet 
vidēju liesmu vai karstumu un cepiet gaļu 5-8 
minūtes vai līdz tā ir pilnībā izcepusies. Nolieciet 
malā un ļaujiet atdzist.
2. Universālajā burkā 825 ml pa kārtām lieciet 
salātu sastāvdaļas, sākot ar tomātiem, papriku, 
kukurūzu, ceptu malto vistas gaļu, sieru un beidzot 
ar sarkanajiem sīpoliem. Pa virsu lieciet lapu 
salātus. Un beigās uzlieciet tortiļas
strēmeles (pēc izvēles). Vākā lejiet salātu mērci.
3. Cieši aizskrūvējiet universālo burku un ielieciet to 
ledusskapī līdz ēšanas brīdim.
4. Pirms pasniegšanas sakratiet visas sastāvdaļas. 
Ieberiet sastāvu bļodiņā vai ēdiet no burkas.
Padoms:
*  Jūs varat pagatavot garšvielu maisījumu mājās no 

šādām sastāvdaļām:
• 5 ml / ±1 tējk. čili pulvera
• 5 ml / ±1 tējk. ķiploku pulvera
• 2 ml / ± ½  tējk. paprikas
• 2 ml / ± ½  tējk. kumīna
• 2 ml / ± ½  tējk. sīpolu pulvera
• 1 ml / ± ¼ tējk. kajennas piparu
• 1 ml / ± ¼ tējk. piparu
• 1 ml / ± ¼ tējk. sāls
• 1 ml / ± ¼ tējk. raudenes (oregano)
**  Lai pagatavotu salātu mērci, meklējiet kinzas-

laima salātu mērces recepti.
* Eco+ salmiņš neietilpst komplektā, parādīts komerciālam nolūkam. (Katalogā C58)

IETAUPIET 
18,00 €

1. 

3. 

2. 

SALMIŅU 
DZERŠANAI 
IEVIETOJIET VĀKA 
ATVERĒ



KOMBINĒJIET SALĀTU 
SASTĀVDAĻAS 
ASPRĀTĪGI UN BEZ 
PIEPŪLES!

MALTĪŠU ĒDIENKARTE 
DIENAI VIENĀ 
PIEGĀJIENĀ! 

BEZ CITĀM SASTĀVDAĻĀM 
BĻODA KĻŪST 
PAR ELEGANTU 
PASNIEGŠANAS TRAUKU, 
KURĀ IELIKT SALĀTUS VAI 
CITUS AUKSTOS ĒDIENUS.

34,50 €
51,50 €

Salātu virpulis
Ø 23,1 x 18 cm / 3,9 l
SS221012

Salātu komplekts
1. Virtuves knaibles
29,5 x 5,7 cm
2. Platā lāpstiņa
32,5 x 12,5 cm
SS221013

12,50 €
25,00 € Ienesiet pavasari un radošumu 

savā virtuvē! 
Par katru 

pasūtījumu 
80,00 € vērttībā 
varat iegādāties 

MicroCook 3 l par 
īpašu cenu!

89,00 €

MicroCook 3 l
PP221001

Gūsiet prieku, gatavojot jaunas un 
gardas receptes.

IETAUPIET 
9,00 €

109,00 €

19,50 €

Chefseries panna 24 cm
SS221014

Ravioli forma ar karotīti
31,2 x 25,4 x 3,4 cm 
Spoon: 11,9 cm/ capacity: 7 ml
SS221015

FreezerSmart zemais 2,25 l
31 x 23 x 6 cm
SS221016

17,50 €
26,50 €

Sveicināts, pavasari!   
Jauna sezona svaigiem un veselīgiem paradumiem

IETAUPIET 
17,00 €

1. 2. 

Pērkot komplektu, 
platā lāpstiņa  

ir dāvanā!



Paldies dāvana
Par 1 jaunu prezentāciju  nākamajās  
3 nedēļās un  apgrozījuma līmeni 110 EUR
namamāte saņem
Atviktņu kārba 1,6 l
TG221001

1. līmenis
Par 2 jaunām prezentācijām nākamajās  
3 nedēļās un apgrozījuma līmeni 220 EUR
namamāte saņem:
1. Atviktņu kārba 450 ml
2. Atviktņu kārba 1 l
3. Atviktņu kārba 2,2 l
HG221001
un
Paldies dāvana 
(TG221001 vai 50 % atlaide vienam kataloga 
produktam)  

2. līmenis
Par 2 jaunām prezentācijām nākamajās  
3 nedēļās un  apgrozījuma līmeni 330 EUR
namamāte saņem:
1. Atviktņu kārba 450 ml
2. Atviktņu kārba 700 ml
3. Atviktņu kārba 1 l
4. Atviktņu kārba 1,6 l
5. Atviktņu kārba 2,2 l
HG221002
un
Paldies dāvana 
(TG221001 vai 50 % atlaide vienam kataloga 
produktam)  

SAULĒ KALTĒTU 
TOMĀTU UN 
PARMEZĀNA SIERA 
AGNOLOTI
SAGATAVOŠANAS LAIKS: 30 min.
PAGATAVOŠANAS LAIKS: 7 min. 

SASTĀVDAĻAS (4 PORCIJĀM)
Pildījums
• 150 g parmezāna siera (± 1 1/2 tases)
• 150 g saulē kaltēti tomāti eļļā (± 3/4 tases)
Ravioli mīkla
• 400 g universālie milti (± 3 3/4 tases)
• 4 olas (vidēja izmēra)
• 2 ēd. k. ūdens (± 30 ml)
• 2 ē/k. olīveļļas (± 30 ml)
• Milti mīklas rullēšanai
• sāls
• Parmezāna siers, olīveļļa un dažas 

bazilika lapas garnēšanai

1. Ar mini rīvīti sarīvējiet parmezāna sieru. 
Noteciniet saulē kaltēto tomātu šķidrumu un 
divos piegājienos sakapājiet tos Supersonic 
mazajā smalcinātājā. Iemaisiet rīvēto sieru 
sakapātajos tomātos.
2. Ultimate mīklas bļodā 3,5 l ar silikona 
lāpstiņu samaisiet miltus, olas, ūdeni un olīveļļu. 
Beigās samīciet mīklu ar rokām, lai tā būtu 
viendabīga un elastīga, un vairs neliptu pie 
bļodas vai rokām.
3. Sadaliet ravioli mīklu 6 vienādās daļās (± 110 
g katrā). Pārkaisiet paliktni mīklas mīcīšanai ar 
miltiem; ar daudzfunkcionālo mīklas rulli, kurā 
iepildīts auksts ūdens, izrullējiet pirmo mīklas 
porciju ravioli formas platumā.
4. Iesijājiet miltus ravioli formā, uzlieciet tai 
virsū izrullēto mīklu. Griezuma vietās ar ūdeni 
samitriniet ravioli malas, lai ravioli cieši turētos 

kopā. Maigi uzspiediet mīklai virs katras bedrītes, 
lai veidotu mazu iedobumu pildījumam. Ar 
karotīti ielieciet nedaudz parmezāna siera un 
tomātu maisījuma katrā mīklas iedobumā. 
Izrullējiet otru mīklas kārtu un nolieciet to virs 
pirmās.
5. Ar mīklas rulli pārrulējiet pāri otro kārtu. Ar 
šo darbību atsevišķie ravioli tiek aizvērti un 
sagriezti. Lai izņemtu ravioli, apgrieziet ravioli 
formu otrādi virs FreezerSmart zemā 2,25 l.
6. Turpiniet tāpat ar pārējām mīklas un pildījuma 
porcijām; no šīm sastāvdaļām varēsiet pagatavot 
3 ravioli formas.
7. Vāriet ravioli 7 minūtes lielā katlā, vārošā 
sālsūdenī.
8. Pasniedziet ar olīveļļu, dažām bazilika lapiņām 
un parmezāna sieru (pārslas var pagatavot ar 
universālo mizotāju)

SAGATAVOŠANA

3. 

5. 

2. 

4. 

2. 

3. 

1. 

1. 

Viss ir organizēts vienuviet 
jūsu atvilktnē.

īpašas dāvanas un piedāvājumi tikai Jums!
Dārgās A ĀM TA EN SM



Eco+ dāvanu komplekts 
1. Eco+ krūze līdzņemšanai
17,9 cm / 490 ml
2. Eco+ Pusdienu kārba ar 
nodalījumiem 1 l
25 x 15,6 x 5,2 cm
SS221017

Pateicība ar 
ideālu dāvanu!

1. 

25,00 €
41,00 €

JAUNAS 
KRĀSAS

JAUNS 
MATERIĀLS

2. 

ECO+ KRŪZE LĪDZŅEMŠANAI 
IR IESPĒJA SAMAZINĀT 
VIENU NO LIELĀKAJIEM 
PASAULES ATKRITUMIEM: 
VIENREIZĒJĀS KAFIJAS 
TASES.

IETAUPIET 
16,00 €

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. 
©2022 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/


