
JAUNA 
KRĀSA

4,00 €*

Par katru jauno konsultantu, 
kas veicis pasūtījumu 50 EUR 
vērtībā, jūs varat iegādāties 
šādu produktu par īpašu 
cenu*:
Uzkodu trauciņi  
(2 komplekti)
6 x 120 ml
RO224001

Par katru reģistrētu konsultantu šo 5 nedēļu laikā (40.-44.) ir:
Taisnstūra kārbas (2 gab.)
2 x 2,9 L / 24,5 x 24,5 x 8 cm
RE224001

26.09.2022 – 30.10.2022
(40.-44. nedēļa)

Saglabā savu  
motivāciju siltu

Mastro virtuves piederumi
* kamēr prece ir noliktavā

40.-44. nedēļa

REKRUTĒŠANAS 
PIEDĀVĀJUMS

REĢISTRĒTS KONSULTANTS

*  šī summa netiks iekļauta 
mazumirdzniecības apjomā

40. nedēļa
ĀTRAIS STARTS
Pārdodot produktus no  
180 līdz 239,99 eiro
vērtībā pirmajā nedēļā (40. 
nedēļa), jūs varat
iegādāties zemāk redzamo 
produktu par īpašu cenu*:
Silikona formas Mini 
sirsniņas (2 gab.)
6 x 100 ml / 21,5 x 6,5 cm
AC224001

Pārdodot produktus par 
vismaz 240 eiro pirmajā 
nedēļā, jūs balvā saņemsiet:
Silikona formas Mini 
sirsniņas (2 gab.)
AC224002

VAI

JAUNA 
KRĀSA

10 I 2022

8,50 €*

MANDEĻU 
SIRSNIŅAS
SAGATAVOŠANA
1. Uzsildiet cepeškrāsni bez pannas  
līdz 180 °C.
2. Kausējiet sviestu MicroCook 1 l krūzē  
ar 360 vatu jaudu 2,5 minūtes.
3. Pievienojiet pienu un olas. Sakuliet, 
izmantojot putojamo slotiņu.
4. 2 l bļodā sajauciet samaltās mandeles, 
miltus, cukuru un cepamo pulveri, izmantojot 
silikona lāpstiņu. Izveidojiet vidū bedrīti.
5. Pakāpeniski pievienojiet šķidrās sastāvdaļas, 
turpinot maisīt ar silikona lāpstiņu.
6. Novietojiet Mini sirsniņas uz aukstās 
cepeškrāsns pannas. Sadaliet iegūto masu 
Mini sirsniņās un cepiet 180 °C temperatūrā 
30 minūtes.
7. Ļaujiet sirsniņām atdzist, pirms izņemat tās 
no formiņām un pasniedzat.
Padoms: Sirsniņas iespējams izdekorēt un 
pasniegt ar tēju, kafiju vai karsto šokolādi.

Optimāls 
siltums

Alumīnija un nerūsējošā tērauda slāņi nodrošina tādas 
optimālas gatavošanas īpašības kā vienmērīgu siltuma 
sadali un lielisku spēju saglabāt siltumu. Alumīnijs 
nodrošina ātru uzsilšanu un ērtu temperatūras 
regulāciju. 
Alumīniju iekļauj izturīgs, viegli kopjams nerūsējošā 
tērauda slānis, kas ir noturīgs pret triecieniem.

Droši 
lietošanai 
cepeškrāsnī

Pateicoties to nerūsējošā tērauda korpusam, visi 
Mastro virtuves piederumi ir piemēroti lietošanai 
tradicionālajā cepeškrāsnī līdz 240 °C / 460 °F. Stikla 
vāku var izmantot cepeškrāsnī līdz 180 °C / 350 °F.

Veselīga 
ēdiena 
gatavošana

Uzlabotas nerūsējošā tērauda pretpiedeguma 
īpašības, pateicoties golfa bumbiņām līdzīgajam 
reljefam wok pannas un cepamās pannas iekšpusē. 
Saglabājiet uzturvielas un vitamīnus jūsu ēdienā, 
izmantojot gatavošanas metodi bez ūdens.

Viegli 
uzglabājami

Pakariniet cepamo pannu un wok pannu jūsu virtuvē, 
lai visi tās var aplūkot. Tā jūs ietaupīsiet vietu skapjos.

Sastāvdaļas (6 mazajām 
sirsniņām)
• 100 g sālīta sviesta
• 3 olas
• 100 ml piena
• 75 g samaltu mandeļu
• 150 g miltu
• 100 g pūdercukura
• 5 ml (1 tējkarote) cepamā 

pulvera

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.
©2022 Tupperware. Visas tiesības aizsargātas.
Tupperware zīmols ir Dart Industries Inc. īpašums.

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

Tupperware patur tiesības mainīt un aizstāt produktus akcijas laikā.

*   šī summa netiks iekļauta mazumtirdzniecības apjomā

Piezīme tikai jaunajiem konsultantiem: lai sasniegtu Ātro startu, jūsu 
pirmais 50 eiro pasūtījums nav iekļauts kopējā summā

BALVAS PAR KONSULTANTU
PIESAISTĪŠANU



40.-44. nedēļa

500 €

1400 €

Pārdodot produktus 500 eiro vērtībā šo 5 nedēļu laikā  
(40.-44.), jūs saņemsiet:
IsoDuo mērces trauks 400 ml ar kausiņu (2 gab.)
Iekšējā bļoda: 18.4 x 11.1 x 8.5 cm / Ārējā bļoda: 21.1 x 12 x 9.4 cm 
AC224003

Pārdodot produktus 1400 eiro vērtībā šo 5 nedēļu laikā  
(40.-44.), jūs saņemsiet:
1. IsoDuo terīne 2,5 l ar karoti
Iekšējā bļoda: 29 x 22.9 x 10.3 cm / Ārējā bļoda: 30 x 24 x 10.6 cm
2. IsoDuo terīne 1,5 l ar karoti
Iekšējā bļoda: 29,5 x 23 x 7,5 cm / Ārējā bļoda: 31 x 24 x 13 cm
IsoDuo terīne 3,5 l ar karoti
IsoDuo mērces trauks 400 ml ar kausiņu (2 gab.)
AC224005

3500 EURO + 2 RE

5000 EURO + 2 RE

Ja grupa pārdos produktus 3500 eiro vērtībā, 
reģistrēs 2 konsultantus (1 personīgi reģistrē GV), 
šajās 5 nedēļās (40.-44.), tad jūs saņemsiet
Savienojamas Tiffin blodas (3 gab.)  
200 ml; 300 ml; 450 ml
Piknika somas ieliktnis Premium-borde
UM224002

Ja grupa pārdos produktus 5000 eiro vērtībā,  
reģistrēs 2 konsultantus (1 personīgi reģistrē GV) 
šajās 5 nedēļās (40.-44.), tad jūs saņemsiet:
Mastro katliņš 20 cm 2,8 l
Savienojamas Tiffin blodas (3 gab.)  
Piknika somas ieliktnis Premium-borde
UM224003

GRUPU VADĪTĀJU
MĒNEŠA IZAICINĀJUMS

2000 EURO + 1 RE
Ja grupa pārdos produktus 2000 eiro vērtībā, reģistrēs  
1 konsultantu šajās 5 nedēļās (40.-44.), tad jūs saņemsiet:
Piknika somas ieliktnis Premium-borde
40 x 31 x 22,5 cm
UM224001

40.-44. nedēļa

7000 EURO + 3 RE
Ja grupa pārdos produktus 7000 eiro vērtībā,  
reģistrēs 3 konsultantus (1 personīgi reģistrē GV)  
šajās 5 nedēļās (40.-44.), tad jūs saņemsiet:
Mastro katls 20 cm 3,2 l
Mastro katlinš 20 cm 2,8 l
Savienojamas Tiffin blodas (3 gab.)  
Piknika somas ieliktnis Premium-borde
UM224004

1800 €

Tiffin bļodu forma ir ideāli 
piemērota, lai savienotu 

tās kopā uzglabājot. 
Tomēr tās ir arī ļoti ērtas 

turēšanai rokās un ēšanai.

Pateicoties elastīgajām 
blīvēm, Tiffins ir ļoti 

viegli atvērt.

Tiffins ir ideāls diametrs, 
kas lieliski atbilst blīvējuma 

vietas padziļinājumam 
Tādējādi Tiffins var novietot 
vienu virs otras, saglabājot 

stabilitāti.

Turpiniet sekot līdzi 
un turpmākajos 
mēnešos sakrājiet 
visu Mastro virtuves 
piederumu klāstu!

850 €

1. 

2. 

Saglabājiet ēdiena 
temperatūru piknikā 

vai ceļā.

JAUNS

JAUNS

JAUNS

Pārdodot produktus 850 eiro vērtībā šo 5 nedēļu laikā  
(40.-44.), jūs saņemsiet:
IsoDuo terīne 3,5 l ar karoti
Iekšējā bļoda: 29 x 22.9 x 13.5 cm /  
Ārējā bļoda: 30 x 23.9 x 13.8 cm 
IsoDuo mērces trauks 400 ml ar kausiņu (2 gab.)
AC224004

IKMĒNEŠA 
PĀRDOŠANAS
APJOMA STIMULI

Pārdodot produktus 1800 eiro vērtībā šo 5 nedēļu laikā  
(40.-44.), jūs saņemsiet:
Metāla Eco pudele 880 ml
IsoDuo terīne 2,5 l ar karoti
IsoDuo terīne 1,5 l ar karoti
IsoDuo terīne 3,5 l ar karoti
IsoDuo mērces trauks 400 ml ar kausiņu (2 gab.)
AC224006


