
Par katru jauno konsultantu, kas veicis pasūtījumu 50 EUR 
vērtībā, Jūs varat iegādāties šādu produktu par īpašu cenu*:
MiniMax 950 ml
Ø 19,5 x 7,5 cm  (3 cm saspiestā veidā)
MiniMax 2 l
Ø 28 x 7,5 cm  (3 cm saspiestā veidā)
RO230101

Par katru kvalificētu konsultantu šo 5 nedēļu laikā 
(1.–5.) saņemsiet:
Dārzeņu nazis
19,3 x 2,4 x 2,2 cm
Sharp Star Galoda
8 x 11,3 x 5,5 cm
RE230101

PIEŅEMŠANAS PIEDĀVĀJUMS

REĢISTRĒTI KONSULTANTI

*  summa netiks ieskaitīta 
mazumtirdzniecības apjomā

*  šī summa netiks iekļauta pārdošanas apjomos

Pārdodot produktus no 180 eiro līdz  
239,99 eiro vērtībā pirmās nedēļas laikā  
(1. nedēļā), jūs varat iegādāties tālāk minēto 
produktu par īpašu cenu*:
Universālā burka 3 l ar roktura vāku
Ø 14,8 x 24,6 cm
AC230101

Pārdodot produktus vismaz  
240 eiro vērtībā pirmajā nedēļā,
(1. nedēļā), jūs balvā saņemsiet:
Universālā burka 3 l ar roktura vāku
Ø 14,8 x 24,6 cm
AC230102

VAI

Baudiet sezonas dārzeņus 365 dienas gadā

Piezīme tikai jaunajiem konsultantiem:  
Jūsu pirmais pasūtījums 50 eiro apmērāetiks 
ieskaitīts Ātrā starta kopsummā.

Ideāli marinēšanas 
rezultāti

Sietiņš, kas automātiski 
iegremdējas, notur 

marinējumus šķidrumā – 
pat virsējā

marinējumu kārta būs 
iemarinēta ideāli.

Ergonomisks rokturis:
Saliekams, bet 

pietiekami spēcīgs,  
lai izturētu svaru,  
kas 4x lielāks par 

burkas svaru.

Automātiskā gaisa 
izplūdes sistēma 

Viedais vārsts mazina 
spiedienu, lai burka 

saglabātu ideālu 
formu.

Sāciet 
no jauna, 
plānojiet 
jau iepriekš

 1 I 2023
1. nedēļā

5,00 €*

5,00 €*

DĀRZEŅU ASORTI

SASTĀVDAĻAS (10 PORCIJĀM))
• 1 gurķis
• 200 g dzeltenās paprikas 
• 200 g zaļās paprikas
• 200 g balto sīpolu 
• 200 g burkānu, mizotu 
• 200 g zaļo pākšu pupiņu 
• 200 g seleriju 
• 200 g ziedkāposta rozešu 
• 100 g lobītu zirņu (±½ tases)

Gatavošanas  
laiks: 15 min.

Marinādes 
sagatavošana: 10 min.

Atstāt uz:  
15 min.

1. Kārtīgi nomazgājiet visus dārzeņus.
2. Sagrieziet gurķi, papriku un sīpolus sloksnītēs*.
3. Sadaliet pākšu pupiņas, seleriju un burkānus mazos gabaliņos.
4. Ievietojiet visus dārzeņus Universālā burkā 3 l ar roktura vāku. 

Nepiepildiet burku līdz pašai augšai.
5. Lai pagatavotu sālsūdeni, vāriet to lielā karstumā aptuveni 5–8 min., 

pēc tam pievienojiet lauru lapas, cukuru un sāli. Maisiet, līdz izšķīst; 
pievienojiet etiķi un maisiet, lai savienotos garšas.

6. Ļaujiet sālsūdenim 5 minūtes atdzist, pēc tam uzlejiet dārzeņu 
maisījumam. Piepildiet burku ar šķidrumu, līdz tas sasniedz burkas 
kakliņu.

7. Atstājiet uz 10 minūtēm, lai šķidrums nosēstos starp sastāvdaļām, un 
pievienojiet vairāk šķidruma, ja nepieciešams, līdz tas sasniedz burkas 
kakliņu, pēc tam aizveriet ar marinēšanas vāciņu.

8. Glabājiet burku vertikālā pozīcijā vēsā, tumšā vietā, līdz 6 mēnešiem. 
Saturs būs gatavs lietošanai pēc 2–3 nedēļām.

9. Pēc atvēršanas glabājiet vertikāli ledusskapī un izlietojiet 20 dienu laikā.

PADOMS: * Ietaupiet laiku, izmantojot “MandoJunior”, lai ātri sagrieztu 
gurķi, papriku un sīpolu (2. biezums).

PAGATAVOŠANA:

MARINĀDE
• 500 ml ūdens (±2 tases)
• 6 lauru lapas
• 60 g smalkā cukura  

(±¼ tases)
• 75 g akmens sāls vai 

rupjā jūras sāls (±⅓ tases)
• 1 l baltā etiķa  

(7% skābuma) (±4 tases)

JAUNA 
KRĀSA

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.
©2023 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.

28.11.2022 – 01.01.2023
(01.-05. nedēļa)

* kamēr prece ir noliktavā

ĀTRAIS 
STARTS

BALVAS PAR KONSULTANTU 
PIESAISTĪŠANU
1.-5. nedēļa



IKMĒNEŠA PĀRDOŠANAS INICIATĪVAS 1.-5. nedēļa 1.-5. nedēļaGRUPU VADĪTĀJU MĒNEŠA IZAICINĀJUMS

600 €

1400 € 2000 €

900 €
Pārdodot produktus 600 eiro vērtībā šo 5 nedēļu laikā  
(1.-5.), jūs saņemsiet:
Metāla termoss
Ø 7 x 23,4 cm
AC230103

Pārdodot produktus 1400 eiro vērtībā šo 5 nedēļu laikā  
(1.-5.), jūs saņemsiet:
Pro Asian kapājamais nazis
17,5 cm 
Krūze ar ūdens filtru (ar kasetni un pamatni)
Metāla termoss
AC230105

Pārdodot produktus 2000 eiro vērtībā šo 5 nedēļu laikā  
(1.-5.), jūs saņemsiet:
Micro Urban
21,6 x 24,8 x 13,7 cm 
Pro Asian kapājamais nazis
Krūze ar ūdens filtru (ar kasetni un pamatni)
Metāla termoss
AC230106

Pārdodot produktus 900 eiro vērtībā šo 5 nedēļu laikā  
(1.-5.), jūs saņemsiet:
Krūze ar ūdens filtru  
(ar kasetni un pamatni)
Ø 26 x 10,5 x 27,5 cm 
Metāla termoss
AC230104

Iespēja atvērt to ar vienu 
roku padara šo produktu 
ideālu lietošanai 
pastaigājoties, braucot 
uz darbu vai vienkāršai 
atpūtai mājās.

Premium klases 
dizaina nazis, kas 
liks jums justies kā 
šefpavāram

2500 € + 1 RE 3500 € + 2 RE

5000 € + 2 RE 6500 € + 3 RE

Grupas ietvaros pārdodot produktus 2500 eiro  
vērtībā un personīgi reģistrējot 1 konsultantu
šo 5 nedēļu laikā (1.-5.), saņemsiet šādu balvu:
CS Cottage katliņš 1,4 l (ar vāku)
Ø 16 cm
UM230101

Grupas ietvaros pārdodot produktus 3500 eiro vērtībā un 
personīgi reģistrējot 1 konsultantu šo 5 nedēļu laikā (1.-5.), 
saņemsiet šādu balvu:
T.S. Ēdiena dzirnavas (ar smalko sietu)
38 x 24 x 18 cm
CS Cottage katliņš 1,4 l (ar vāku)
UM230102

Ja grupa pārdos produktus 5000 eiro vērtībā, reģistrēs  
2 konsultantus (1 personīgi reģistrē GV), šajās 5 nedēļās  
(1.-5.), saņemsiet šādu balvu:
CS panna 24 cm
T.S. Ēdiena dzirnavas (ar smalko sietu)
CS Cottage katliņš 1,4 l (ar vāku)
UM230103

Ja grupa pārdos produktus 6500 eiro vērtībā, reģistrēs  
3 konsultantus (1 personīgi reģistrē GV)  šajās 5 nedēļās  
(49.-53.), saņemsiet šādu balvu:
CS lielais katls 11,4 l
Ø 28 cm
CS panna 24 cm 
T.S. Ēdiena dzirnavas (ar smalko sietu)
CS Cottage katliņš 1,4 l (ar vāku)
UM230104

Nepieciešams sasniegt 
pareizo temperatūru, lai 
nerūsējošā tērauda pannā 
optimizētu gaļas cepšanas 
procesu un tā nepieliptu.


