
08 I 2020

Forša sajūta:
rudens klāt!

* kamēr prece ir noliktavā  

03.08.2020. – 30.08.2020.  
(32.-35. nedēļa)

Piedāvājums spēkā 



TAGAD DĀRZEŅI VAR BŪT FORŠI

TIK VIEGLI, TIK ĀTRI SUPERĪGI KOMPAKTSDROŠI 
LIETOJAMS

Nav absolūti nekāda iemesla nesekot lieliskām pārtikas tendencēm, pat ja māja nav liela!

Tik vienkārši lietojams 
kā zīmuļu asināmais, lai 
baudītu perfekti veidotus 
dārzeņu spageti.

Paredzēts mazām virtuvēm! 
Ja to nelietojat, uzglabājiet 
atvilktnē vai uz neliela 
plaukta.

Pagatavojiet veselīgus gurķu, burkānu vai cukīni spageti dažu sekunžu laikā.

Uzduriet dārzeņus un 
droši spirālējiet.

INSTAGRAMA CIENĪGI DARBI

JŪRAS VELŠU  
SALĀTI

Pagatavošanas laiks:
5 min.

Sekojiet mums Instagram:  
(tupperwareincee) Tupperware CEE  

Nostāvēšanās laiks:
30 min.

SASTĀVDAĻAS (2 PORCIJĀM)
• 45 ml rīsu etiķa (± 3 ēd.k.)
• 30 ml apelsīnu sulas (± 2 ēd.k.)
• 7 ml apelsīna mizas (± ½ ēd.k.)
• 5 ml citronu sulas (± 1 tējk.)
• ½ halapenjo (smalki sagriezts)
• 1 ml sāls (± ¼ tējk.)
• 200 g svaigu jūras velšu (garneles, ķemmes 

gliemenes, baltās zivis) (kubiciņos) (± 1 tase)
• 1 gurķis

Pagatavošana
1. 600 ml apaļajā bļodā pievienojiet rīsu etiķi, 
apelsīnu sulu un mizu, citronu sulu, halapenjo un 
sāli. Sajauciet ar putošanas slotiņu.
2. Pievienojiet sulas maisījumam kubiņos sagrieztās 
jūras veltes un ļaujiet nostāvēties apm. 30 min. vai 
arī līdz jūras veltes ir izvārījušās* sulā.
3. Tajā pašā laikā, izmantojot rokas spirāļotāju, 
sagrieziet gurķi spageti formā.
4. Ievietojiet gurķi bļodā vai sadaliet divās tasēs un 
uzlejiet jūras velšu un sulu maisījumu. Izbaudiet 
kā vieglu maltīti vienai personai vai atsvaidzinošu 
starteri divām personām.

* Pēc vārīšanas zivis kļūst necaurspīdīgas.



ROKAS SPIRĀĻOTĀJS

Sagatavojiet iepriekš un 
uzglabājiet ledusskapī 
turpmākai lietošanai, 
izmantojot nerūsējošā tērauda 
bļodu. Varbūt rīt izmēģiniet šo 
cukīni Bolognese recepti?

Tikai daži apgriezieni, lai pat darbdienās 
palutinātu sevi ar ātru, garšīgu un 
veselīgu maltīti.

15,90€

Rokas spirāļotājs
12,7 x 7,8 cm 
SS203201

* kamēr prece ir noliktavā  

Trio Bļodu komplekts  
(3 gab.)
Ø 19 x 6 cm / 1 l
Ø 19 x 9 cm / 1,5 l
Ø 19 x 11,7 cm / 2 l
SS203202
36,90 €
23,90 €

Ietaupiet 
13,00 €

JAUNUMS



Jūtieties forši un
uzglabājiet
ēdienu svaigu
Iegādājieties dārzeņus bez taras  
par labu cenu un ilgi saglabājiet
VentSmart traukā.

50,00€

VentSmart komplekts
1 x 4,4 l, 1 x 1,8 l zemais, 2 x 1,8 l augstais
SS203203
93,00 €

Uzglabājiet dažādus
pārtikas produktus 

turpmākai lietošanai

Pērciet 1,8 l zemo
un 4,4 l un

saņemiet 2 x
1,8 l augsto

DĀVANĀ!  



Izmantojiet dārzeņus pēc iespējas 
pilnvērtīgāk, jo " Tupperware" 
mizotāji noņem tikai nepieciešamo 
minimumu.

Dārzeņu mizotāju komplekts
1x vertikālais / 17,5 x 4,2 cm
1x universālais / 13,3 x 7,3 cm
SS203204
27,00 €
13,50 €

1 +1

Izmantojiet to atkal un atkal, sākot no tirgus vai 
veikala līdz pieliekamajam, iepakojumam, sausiem un 
šķidriem produktiem.

Universālā burka 4,5 l (2 gab.)*
Ø 14,8 x 29 cm
SS203206
55,00 €   29,90 €

Universālā burka 4,5 l
Ø 14,8 x 29 cm
SS203205
27,50 € *  Ierobežots 

piedāvājums. Kamēr 
prece ir noliktavā 

Ietaupiet 
25,10 €



GATAVOŠANA  
1. Nomizojiet sīpolu un sagrieziet 
šķēlēs, izmantojot MandoChef (1/ ).  
Sagriezto sīpolu sajauciet ar 1 tējk. 
(± 5 ml) eļļas 600 ml bļodā. Uzlieciet 
vāku un labi sakratiet.
2. Izklājiet sīpolus MicroPro sērijas 
grilā.
3. Sagrieziet šķēlēs cukīni un tomātus, 
izmantojot MandoChef (3/ ). Bļodā 
samaisiet cukīni ar 2 tējk. (± 10 ml) 
eļļas. Uzlieciet vāku un labi sakratiet.
4. MicroPro grilā pamīšus kārtojiet 
cukini, tomātu un sīpolu šķēles.
5. Apkaisiet ar žāvētām garšvielām,
žāvētu ķiploku pulveri, sāli un 
pipariem.
Novietojiet pārsegu augstā stāvoklī 
un lieciet mikroviļņu krāsnī uz 
10 minūtēm 900 vatos. Ļaujiet 
nostāvēties 5 min., vēlreiz ieslēdziet 
mikroviļņu krāsni uz 7-10 min.  
900 vatos un ļaujiet nostāvēties  
10 minūtes.

TOMĀTU UN
CUKĪNI „TIAN”

SASTĀVDAĻAS 2 PORCIJĀM
• 1 sīpols
• 1 ēd. k. olīveļļas (± 15 ml)
• 1 cukīni (± 250 g)
• 3 mazi tomāti (± 100 g katrs)
• ½ tējk. kaltētu jauktu garšaugu  

(timiāns, oregano, majorāns…)
• ¼ tējk. žāvētu ķiploku pulvera (± 1 ml)
• sāls un pipari

Pagatavošanas laiks:
15 min.

900 vati
17-20 min.

Nostāvēšanās laiks:
15 min.

Augsta
pozīcija



59,90€

MandoChef rīve
39,3 x 14,6 x 15,1 cm
SS203207
86,90 €

Ietaupiet 
27,00 €

Tas, ko nedarīsiet šīs vasaras beigās, –
nepavadīsiet visu dienu virtuvē

Par katru pasūtījumu 50,00 € 
vērtībā jūs varat iegādāties 
konservu nazi par īpašu cenu!  

Konservu nazis* 
20 x 5,3 x 8,4 cm 
PP203201
39,00 €
15,90 €

P iemērots visām 
konservu kārbām
līdz 11 cm 
diametrā *  Ierobežots 

piedāvājums. Kamēr 
prece ir noliktavā 



Cienījamās namamātes! 
Īpašas dāvanas un piedāvājumi tikai Jums!

Paldies dāvana
Ja prezentācijā apgrozījums
ir 100 EUR, tad namamāte saņem:
Optimum kārba 2,1 l — Saldējums
TG203201  

1. līmenis
Par 2 jaunu prezentāciju un
apgrozījuma līmeni 200 EUR
namamāte saņem:
Optimum kārba 500 ml —
Saldējums 16,4 x 12,4 x 5 cm augst.
Optimum kārba 1,3 l —
Saldējums 16,4 x 12,4 x 10 cm augst.
Optimum kārba 2,1 l —
Saldējums 16,4 x 12,4 x 15 cm augst.
HG203201
un
Paldies dāvana
(TG203201 vai 50% atlaide
vienam produktam no kataloga)  

2. līmenis
Par 2 jaunām prezentācijām un
apgrozījuma līmeni 300 EUR
namamāte saņem:
Radziņu formas
Viens konuss: 10 cm x Ø 6,8 cm
Saliktā veidā: 14 cm x Ø 8,4 cm
Optimum kārba 500 ml —
Saldējums
Optimum kārba 1,3 l —
Saldējums
Optimum kārba 2,1 l —
Saldējums (2 gab.)
HG203202
un
Paldies dāvana
(TG203201 vai 50% atlaide
vienam produktam no kataloga)  



3. līmenis
Par 2 jaunām prezentācijām un
apgrozījuma līmeni 500 EUR
namamāte saņem:
Saldējuma karote
izmērs: 20 x 5 cm
Radziņu formas
Optimum kārba 500 ml —
Saldējums (2 gab.)
Optimum kārba 1,3 l —
Saldējums (2 gab.)
Optimum kārba 2,1 l —
Saldējums (2 gab.)
HG203203
un
Paldies dāvana
(TG203201 vai 50% atlaide
vienam produktam no kataloga)

SASALDĒTI AUGĻU-JOGURTA RADZIŅI
Gatavošanas laiks
10 min.  

Saldēšanas laiks
8 st. 

SASTĀVDAĻAS
4 SALDĒJUMA RADZIŅIEM
• 150 g aveņu, zemeņu, mango, kivi vai citu 

mīkstu augļu pēc jūsu izvēles
• 30 g pūdercukura
• 125 g jogurta vai saldā krējuma  

Pagatavošana
1. Sablenderējiet augļus ar pūdercukuru Extra
Chef. Pievienojiet jogurtu un vēlreiz sablenderējiet.
2. Lieciet 4 radziņu formas FreezerSmart augstajā 
1,1 l Radziņu malām vajadzētu balstīties citai uz 
citas un FreezerSmart malām, un tās nedrīkst būt 
sagāztas.
3. Lejiet augļu maisījumu radziņu formās.
4. Katra radziņa vidū lieciet turamo kociņu un 
saldējiet vismaz 8 stundas.
5. Lai izņemtu no formas, dažas sekundes lejiet 
siltu krāna ūdeni uz formu ārpuses, un tad 
uzmanīgi izņemiet saldējumus, turot aiz kociņa. 

Saldējuma
bal līte 



Ideāls
līdzņemšanai
pusdienām,
piknikā vai,
pērkot
pārtiku
vietējā
tirgū 
Ņemiet līdzi un 
pasniedziet visus 
iecienītos aukstos un 
negāzētos dzērienus un 
uzkodas ceļā.

Komplekts ar rokturi*:
1. Click to Go 1,5 l
22,6 x 14,4 x 7,9 cm
2. Click to Go dzērienu
tvertne 3,1 l 
22,3 x 14,2 x 16,2 cm
3. Click to Go rokturis
23,2 x 4,2 x 5,4 cm
SS203214
29,90 €

1.

3.

2.

* Ierobežots piedāvājums. Kamēr prece ir noliktavā  

Jūs varat izmantot ērtās aizķeres 
augšpusē, lai piestiprinātu 
C lick to Go 1,5 l kārbu pie 
dzērienu tvertnes, lai paņemtu 
līdzi, piemēram, salvetes, galda 
piederumus, uzkodas un citu 
nepieciešamo. 

JAUNA
KRĀSA  



22,50€

Bļoda 10 l
Ø 32,60 x 18,5 cm
SS203215
36,90 €

Punša bļoda — 
pagatavojiet bal lītes 
punšu, uzlieciet vāku un 
atdzesējiet , lai tas būtu 
gatavs bal lītei. Vai arī 
turiet savus dzērienus 
ledus aukstus.Ietaupiet 

14,40 €

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. 
©2020 Tupperware. Visas tiesības aizsargātas. 
Tupperware zīmols ir Dart Industries Inc. īpašums. 

konsultanta zīmogs

Tālruņa 
numurs:

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



PAGATAVOŠANA
1. EZ šeikerī 350 ml pievienojiet 
visas sastāvdaļas, noslēdziet to 
un kratiet, līdz viss ir sajaucies.
2. Uzlejiet uz ledus un 
pasniedziet.

PADOMS. Ja kafija ir par stipru,
pēc garšas pievienojiet  
50-100 ml/¼-½ tases ūdens

1) Pagatavojiet kafiju vakarā, atstājiet ledusskapī un no rīta baudiet gardu, svaigu, 
aukstu kafijas dzērienu!
2) Izpētiet un atklājiet garšīgu auksto dzērienu pagatavošanas receptes. Jums ir visi 
nepieciešamie rīki, lai kļūtu par savu bārmeni.

AUKSTS KAFIJAS
DZĒRIENS

PAGATAVOJIET VAKARĀ, UN RĪTA
DZĒRIENS GATAVS!

SASTĀVDAĻAS 1 PORCIJAI
• 60 ml/¼ tases aukstas kafijas 

koncentrāta
• 7 ml/½ ēd.k. nesaldināta kakao 

pulvera
• 2 ml/½ tējk. kļavu sīrupa
• 60 ml/¼ glāzes piena, pēc 

izvēles (piens, mandeļu piens, 
biezais krējums utt.)

• šķipsniņa kanēļa, pēc izvēles
Pasniegšanai
• ledus kubiciņi

Pagatavošanas laiks:
5 min.



Nerunājiet ar mani, kamēr
neesmu izdzēris savu kafiju.

Kafijas komplekts:
1. Serve N Clear 350 ml
2. Cold Brew Coffee Carafe
3. Ekskluzīvās sērijas sijātājs
SS203211
59,80 €

1. Serve N Clear 350 ml
12 x 7,6 x 13,8 cm / 350 ml
SS203208
19,90 €   9,90 €
2. Cold Brew kafijas karafe
Ø 10,2 x 26,4 cm / 1,3 l
SS203209
39,00 €
3. Ekskluzīvās sērijas sijātājs
Ø 8,2 x 16,5 cm / 375 ml
SS203210
10,90 €

Condiserve eļļas trauks  
(2 gab.)
Ø 5,9 x 17,6 cm / 360 ml
SS203213
19,80 €   16,50 €

Condiserve eļļas trauks  
(1 gab.)
Ø 5,9 x 17,6 cm / 360 ml
SS203212
9,90 €

49,90€

1.

2.

Pērciet kafijas
karafi un 

ekskluzīvās 
sērijas sijātāju un
saņemiet Serve n'

Clear 350 ml
DĀVANĀ! 

Nospiediet lejup un 
izbaudiet!  

Ietaupiet 
3,30 €

JAUNA 
KRĀSA 

3.



Viegli
turama 
mazās
rokās.

Komplekts “Atpakaļ  
uz skolu”
EcoPure 310 ml
6,4 x 6,4 x 17,9 cm
Pusdienu kārbiņa  
ar nodalījumiem 550 ml
14,9 (gar.) x 14,9 (plat.) x 4,5 cm (augst.)
SS203219

9,90€



Māciet bērniem labus ieradumus.
Pārstrādājiet, sasmalciniet, izmantojiet 

atkārtoti, rehidrējiet.

Elektro ECO+ komplekts
EcoPure 500 ml
21 x 6,8 cm / elektro
Eco+ Brokastu
kastīte kvadrāta
14,5 x 14 x 5 cm
SS203216
11,50 €

CrystalWave apaļie trauki (3)*
22,4 x 19,3 x 6,5 cm / 1 l
SS203218
26,90 €

Dzeltens ECO+ komplekts
EcoPure 500 ml
21 x 6,8 cm / dzeltens
Eco+ Brokastu
kastīte kvadrāta
14,5 x 14 x 5 cm
SS203217
11,50 €

Uzglabājiet , pārvadājiet , 
uzkarsējiet un pasniedziet 
tajā pašā traukā. Tas ir lieliski 
piemērots pusdienām skolā!

Mūsu planētai nepieciešamas pozitīvas pārmaiņas un ilgtspējīgāka ikdienas izvēle. Mēs 
pievēršam uzmanību, lai palīdzētu šīm izmaiņām notikt, izmantojot inovatīvus un videi 
draudzīgus izstrādājumus, piemēram, Eco+ pusdienu kārbu.
Uzziniet vairāk par Eco+ materiālu un aplūkojiet visu mūsu Eco+ klāstu mūsu  
katalogā, 4. lpp.

JAUNUMS

JAUNUMS

*  Ierobežots piedāvājums. Kamēr 
prece ir noliktavā 



08 I 2020

Atpakaļ uz
skolu

Vecāku iecienītākais
gada laiks —

* kamēr prece ir noliktavā  

03.08.2020. – 30.08.2020.  
(32.-35. nedēļa)

Piedāvājums spēkā 


