
Satuvināsimies

12 I 2020

30.11.2020 – 27.12.2020
(49.–52. nedēļa)

* kamēr prece ir noliktavā



ĀTRAIS STARTS
49. nedēļa
Pārdodot produktus 180 eiro vērtībā 
pirmajā nedēļā (49. nedēļa), Jūs saņemsiet:
Mērkrūzi 1 l
21,48 x 12,9 x 12,94 cm
Mērkarošu komplektu
AC204901

400 €
Pārdodot produktus 400 eiro vērtībā šo 4 
nedēļu laikā (49.-52. nedēļa), Jūs saņemsiet:
Silikona formu groziņiem
29,8 x 19,4 x 2,5 cm augst.
Sijātāju
12 x 19 x 14 cm augst.
AC204902

100 ml

JAUNA 
KRĀSA

JAUNA 
KRĀSA

900 €

600 €

Pārdodot produktus 900 eiro vērtībā šo 4 nedēļu 
laikā (49.-52. nedēļa), Jūs saņemsiet:
Allegra servēšanas trauku
41,4 x 14,4 x 3,8 cm augst.
Allegra zemo trauku
43,7 x 15,4 x 3,1 cm augst.
Silikona formu groziņiem (2 gab.)
Sijātāju
AC204904

Pārdodot produktus 600 eiro vērtībā šo 4 nedēļu 
laikā (49.-52. nedēļa), Jūs saņemsiet:
Silikona formu groziņiem (2 gab.)
Sijātāju 
AC204903

25 ml

20 ml

15 ml
10 ml

5 ml

JAUNAS
KRĀSAS

49.-52. nedēļa

IKMĒNEŠA  
PĀRDOŠANAS STIMULI

1300 €
Pārdodot produktus 1300 eiro vērtībā šo 4 
nedēļu laikā (49.-52. nedēļa), Jūs saņemsiet:
UltraPro tartes pannu
Ø 27,3 x 3,7 cm augst.  
(ar vāku 6,6 cm augst.) / 1,2 l
Allegra servēšanas trauku
Allegra zemo trauku
Silikona formu groziņiem (2 gab.)
Sijātāju 
AC204905

290 ml

290 ml
260 ml

260 ml

Skat. recepti
nākamajā 
lappusē  



Nostāvēšanās laiks
30 min.

Atdzesēšanas laiks 
30 min.

Pagatavots
UltraPro tartes pannā  

Pagatavots 
Silikona formu groziņiem

Cepšanas laiks:
10 min. cepeškrāsnī pie 180°C

Mikroviļņu krāsnī
3 min. / 600 W
Cepeškrāsnī 15-20 min. / 140°C

SASTĀVDAĻAS 1 PĪRĀGAM
Mīklai:
• 125 g universālo miltu
• 2 ēd. k. glazūras pulvera
• 1 šķipsniņa sāls
• 50 g sviesta
• 1 ola (vidēja izmēra)
• 1 ēd. k. ūdens (± 15 ml)
Pildījumam:
• 3 olas (vidēja izmēra)
• 100 g cukura
• 125 g mandeļu pulvera
• 50 g mīksta sviesta
• 180 g aprikožu
• daži rozmarīna zariņi  

SASTĀVDAĻAS  
6 PERSONĀM 
Mīklai:
• Milti 300 ml (± 150 g)
• Cukurs 100 ml (± 50 g)
• Kakao pulveris 15 ml
• 50 g mīksta sviesta
• 1 ola 
• 1 dzeltenums
• Šķipsniņa sāls
Šokolādes krēmam:
• 50 ml piena
• 10 g sviesta
• 120 ml saldā krējuma
• 120 g tumšās šokolādes
• 2 olas
• Šķipsniņa jūras sāls

Gatavošanas laiks
15 min.

Gatavošanas laiks
15 min.

PAGATAVOŠANA
1. Maisiet Extra Chef-ā miltus, glazūras pulveri, sāli un 
sviestu (sagrieztu gabaliņos), līdz masa iegūst smiltīm 
līdzīgu tekstūru. Noņemiet asmeni, pievienojiet olu, ūdeni 
un mīciet ar rokām, līdz masa kļūst viendabīga un turas 
kopā. Izveidojiet no tās bumbiņu un lieciet mīklas bļodā 
600 ml uz 30 min.
2. Apkaisiet Paliktni mīklas mīcīšanai ar miltiem, izrullējiet 
mīklu ar Daudzfunkcionāl mīklas rulli, kurš piepildīts ar 
aukstu ūdeni un kuram piestiprināti uzgaļi 3 mm. Ievietojiet 
Mīklu UltraPro tartes pannā.
3. Ievietojiet Extra Chef putošanas slotiņu un sakuliet olas 
ar cukuru. Pēc tam pievienojiet mandeļu pulveri un mīksto 
sviestu un maisiet, līdz masa kļūst viendabīga.
4. Uzlejiet Extra Chef saturu uz mīklas un izlīdziniet to ar 
Silikona lāpstiņu.
5. Pārgrieziet aprikozes uz pusēm, izņemiet kauliņus un 
izkārtojiet tās uz mandeļu masas.
6. Novietojiet restīti zemākajā līmenī un cepiet aptuveni  
45 min. iepriekš uzkarsētā cepeškrāsnī līdz 200°C.

PAGATAVOŠANA
1. Uzsildiet cepeškrāsni līdz 180°C. 
2. Mīklas bļodā 3 l sajauciet miltus, kakao pulveri, cukuru un 
sviestu, tad nedaudz samīciet, līdz mīkla kļūst stingra.
3. Pievienojiet olu un dzeltenumu. Mīklu veidojiet bumbā un 
ievietojiet ledusskapī uz 30 min.
4. Uz Paliktņa mīklas mīcīšanai izrullējiet mīklu ar 
Daudzfunkcionālo mīklas rulli bez augstuma regulētājiem, kas 
iepriekš piepildīts ar aukstu ūdeni.
5. Sagrieziet mīklu ar Groziņu mīklas formiņām un pēc tam 
ieklājiet to Silikona formas groziņos. Cepiet 10 min. cepeškrāsnī. 
Pēc tam izņemiet no cepeškrāsns. Ļaujiet krāsnij atdzist līdz 
140°C. 
6. Ievietojiet MicroCook kannu 1 l ar pienu, sviestu un saldo 
krējumu mikroviļņu krāsnī un sildiet 3 min. ar 600 W jaudu.
7. Sagrieziet šokolādi mazos gabaliņos, ieberiet Mīklas bļodā 3 l, 
pielejiet masu no MicroCook kannas 1 l un uzmanīgi maisiet ar 
Silikona lāpstiņu, līdz masa kļūst viendabīga. Masā nedrīkst būt 
gaisa burbuļi. Pievienojiet iepriekš samaisītas olas, jūras sāli un 
uzmanīgi maisiet, līdz masa kļūst viendabīga.
8. Iepildiet krēmu iepriekš izceptajos groziņos un lieciet 
cepeškrāsnī uz 15-20 min. Pārbaudiet, vai groziņi ir gatavi, viegli 
uzsitot. Ja tie nedaudz sakustas, tie ir gatavi.

MANDEĻU
UN APRIKOŽU 
PĪRĀGS 

ŠOKOLĀDES 
TARTALETES

6.-7. iest. / 200°C
45 min. 
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B

E

D

C

1,00 €*

Seržu izņēmējs: 13,99 x 4,7 x 1,60 cm
Rīve: 17,15 x 5,0 x 1,56 cm
Putošanas slotiņa: 18,20 x 3,71 x 2,03 cm  

JAUNUMS

49.-52. nedēļa

DĀVANAS
PAR JAUNU 
KONSULTANTU

Vienam Jūsu jaunajam konsultantam 
veicot pasūtījumu 50 EUR vērtībā, Jūs varat 
iegādāties Eco pudeli 425 ml Buffalo  
par īpašu cenu*.

Eco pudele 425 ml Buffalo  
RO204901

*  summu neieskaitīs mazumtirdznībā

 Ja Jums ir vairāk nekā 2 kvalificēti konsultanti, Jūs saņemsiet dāvanas par visiem.
Piemēram: par 3 konsultantiem Jūs saņemsiet dāvanu par 2 kvaliificētiem konsultantiem 
un dāvanu par 1 kvalificētu konsultantu.  

Īpašais 
piedāvājums 

tikai konsultantu 
reģistrētājiem!

1,00 €*

Balva par 1 kvalificētu konsultantu  
šo 4 nedēļu laikā (49.-52. nedēļa):
Click Series komplekts
(komplektā ietilpst: 1 rokturis A,  
1 putošanas slotiņa B, 1 rīve C,  
1 seržu izņēmējs D, 1 kārba E)
RE204901

1 KVALIFICĒTS
KONSULTANTS

9 x 22 cm

Dāvana par 2 kvalificētiem konsultantiem 
šo 4 nedēļu laikā (49.-52. nedēļa):
Šķēres Tupperchef
Click Series komplekts
RE204902

2 KVALIFICĒTI
KONSULTANTI

JAUNA 
KRĀSA



2000 EIRO + 1 KONSULTANTS

3000 EIRO + 2 KONSULTANTI

4000 EIRO + 3 KONSULTANTI

Grupas ietvaros pārdodot produktus 
2000 eiro vērtībā un kvalificējot 
1 konsultantu un 6 aktīvajiem 
konsultantiem pārdodot produktus 
par vismaz 160 eiro, šo 4 nedēļu laikā 
(49.-52. nedēļa), Jūs saņemsiet:
Bļodu Prizma 500 ml (4 gab.)
Ø 15,8 x 6,8 cm augst.
Bļodu Prizma 2 l
Ø 24,7 x 11,8 cm augst.
Glāzes Prizma 475 ml (2 komplektus)
Ø 9,5 x 13,9 cm augst.
UM204901

Grupas ietvaros pārdodot produktus 3000 eiro 
vērtībā un kvalificējot 2 konsultantus (1 personīgi 
reģistrē GV) un 10 aktīvajiem konsultantiem 
pārdodot produktus par vismaz 160 eiro, šo  
4 nedēļu laikā (49.-52. nedēļa), Jūs saņemsiet:
Bļodu Prizma 3,5 l
Ø 27,3 x 12,4 cm augst.
Bļodu Prizma 2 l (2 gab.)
Glāzes Prizma 475 ml (3 komplektus)
Bļodu Prizma 500 ml (4 gab.)  
UM204902

Grupas ietvaros pārdodot produktus 4000 eiro vērtībā un kvalificējot  
3 konsultantus (1 personīgi reģistrē GV) un 14 aktīvajiem konsultantiem pārdodot 
produktus par vismaz 160 eiro, šo 4 nedēļu laikā (49.-52. nedēļa), Jūs saņemsiet:
Extra Chef
Ø 15,6 x 19,5 cm / 1,35 l
Deserta trauku Prizma (4 gab.)
Ø 20,8 x 1,9 cm augst.
Krūzi Prizma 2 l
Ø 15 x 23 cm augst.
Glāzes Prizma 475 ml (4 komplektus)
Bļodu Prizma 3,5 l
Bļodu Prizma 2 l (2 gab.)
Bļodu Prizma 500 ml (4 gab.)  
UM204903

GRUPU VADĪTĀJU
PĀRDOŠANAS APJOMA
IZAICINĀJUMS
49.-52. nedēļa  

JAUNAS
KRĀSAS



6000 EIRO + 4 KONSULTANTI
Grupas ietvaros pārdodot produktus 6000 eiro vērtībā un kvalificējot  
4 konsultantus (1 personīgi reģistrē GV) un 22 aktīvajiem konsultantiem 
pārdodot produktus par vismaz 160 eiro, šo 4 nedēļu laikā (49.-52. nedēļa), 
Jūs saņemsiet:
Cottage katliņu 1,4 l (ar vāku)
Extra Chef
Deserta trauku Prizma (4 gab.)
Glāzes Prizma 475 ml (4 komplektus)
Krūzi Prizma 2 l
Bļodu Prizma 3,5 l
Bļodu Prizma 2 l (2 gab.)
Bļodu Prizma 500 ml (4 gab.)  
UM204904

Sasniedziet “GADA NOGALES LOTERIJAS IZAICINĀJUMU” grupu vadītājiem un komandu 
līderiem 49.-52. nedēļā, un Jūs iegūsiet iespēju laimēt brīnišķīgas dāvanas,  

saņemot vismaz 1 loterijas biļeti.  

Iedvesmo decembrī gan sevi, gan citus. Liec lietā savu 
iztēli un enerģiju, šoziem veidojot jaunus kontaktus un 

svētku gaisotni.

GADA NOGALES LOTERIJAS 
IZAICINĀJUMS

GRUPU VADĪTĀJIEM UN 
KOMANDU LĪDERIEM

*    Papildinformāciju 
vaicājiet savam 
izplatītājam  

GADA NOGALES 

LOTERIJAS IZAICINĀJUMU

BIĻETI



Gada nogales loterijas 
izaicinājums konsultantiem

Kā?
Par katru pārdošanas apjomu vismaz 160 eiro 
vērtībā Jūs saņemsiet 1 loterijas biļeti.

Sasniedziet “Gada nogales loterijas 
izaicinājumu” konsultantiem 49.-52. nedēļā, un 
Jūs iegūsiet iespēju laimēt brīnišķīgas dāvanas, 
saņemot vismaz 1 loterijas biļeti.

Svētku laiks ir lielisks brīdis vēl vairāk satuvināties ar 
ģimeni un draugiem un pārsteigt viņus ar brīnišķīgajiem 

Tupperware produktiem! 

* Papildinformāciju vaicājiet savam izplatītājam  

GADA 
NOGALES 
LOTERIJAS 
IZAICINĀJUMS  

Tupperware patur tiesības mainīt un aizstāt produktus akcijas laikā.

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

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

GADA NOGALES 

LOTERIJAS IZAICINĀJUMU

BIĻETI


