
* kamēr prece ir noliktavā  

02.01.2023 – 05.02.2023*
(1.-5. nedēļā)*

Piedāvājumi spēkā 

1 I 2023

Ir laiks atsvaidzināt un 
atjaunot jūsu virtuvi
Risinājumi, kas palīdzēs padarīt jūsu 
dzīvi vienkāršāku



IETAUPIET 
20,00 €

IETAUPIET 
10,00 €

IETAUPIET 
15,00 €

Šķēres TupperChef
9 x 22 cm
SS230102

Mini rīvīte
28 x 5,8 x 1,7 cm
PP230101

Salātu virpulis 
Ø 23,1 x 18 cm / 3,9 l
SS230103

Supersonic mazais smalcinātājs
Ø 10,8 x 9,2 cm / 300 ml
Smalciniet, samaisiet un sajauciet 
kā profesionālis. Samaziniet 
smalcināšanas laiku vienkārši pavelkot 
rokturi. Nav nepieciešama elektrība.
SS230104

Šeikeris Eazy 600 ml
9,9 x 11,1 x 22,6 cm
Kratiet, lai sajauktu mērces, marinādes, 
proteīna kokteiļus un daudz ko citu. 
Atvāžamais vāks viegli atveras, padarot 
izliešanu vai dzeršanu vienkāršu. 
Komplektā iekļauts maisīšanas ieliktnis.
SS230105

26,90 €

13,50 €

36,90 €

39,90 € 13,50 €

41,90 €

24,50 €

55,90 €

59,90 € 23,50 €

IETAUPIET 
11,00 €

Praktiska pieeja jūsu ikdienas 
uzdevumiem

Mums ir rīki, jums – radošums.

IETAUPIET 
19,00 €

Par katru  
10,00 € 

pasūtījumu varat 
iegādāties KPT 

Mini rīvīti par 
īpašu cenu!

49,90 €
82,50 €

IETAUPIET 
32,60 €

Virtuves piederumu komplekts
1. KPT Master virtuves knaibles
29,5 x 5,7 cm
2. KPT universālā karote 
31 x 6,5 cm
3. KPT putošanas slotiņa
30 x 7,4 cm
4. KPT silikona lāpstiņa 
29,4 x 5,8 cm

5. KPT pavārnīca 
28,8 x 9,7 cm
6. KPT apmaisīšanas karote
30,9 x 6,8 cm
SS230101

1. 2. 3. 4. 5. 6. 



Novietojiet sadalītāja 
ieliktni uz pamatnes ar 
apmali uz augšu.

Novietojiet pamatni 
precīzi uz katla 
malām. Ielejiet 
daļu no sagatavotās 
“spaetzle” mīklas 
pamatnes vidū.

Savietojiet vāka 
rokturus ar pamatnes 
rokturiem.

Glītais un lielais 
rokturis palīdz ērti 
turēt klimpu rīvi, 
kamēr strādājat.

Piespiediet vāku, līdz 
izdzirdat klikšķi.

Velkot skrāpi pret 
pamatni, lai izlīdzinātu 
mīklu, lejup vērstais 
spiediens izspiež 
mīklu caur pamatnes 
caurumiem, veidojot 
viendabīgas, izlīdzinātas 
formas “spaetzle” 
klimpiņas.

Lietojiet to un esiet 
radoši, gatavojot 
miljoniem izsmalcinātu 
un veselīgu recepšu, 
izmantojot dažādu veidu 
graudus: 
• rīsus, 
• kuskusu, 
• kukurūzu, 
• bulguru, 
• grūbas, 
• kvinoju.

“Spaetzle” klimpiņu mīklas 
pamatrecepte: 
• 500 g miltu (pilngraudu) 
• 4 olas 
• 375 ml ūdens 
Sāls. Sajauciet visas sastāvdaļas.

EasyRice Lielais
22,6 x 26,88 x 15,54 cm
SS230106

23,50 €
12,90 €35,50 €

IETAUPIET 
12,00 €

Jauns gads, 
mazāk ēdiena 
pasūtīšanas.
Ātrāka gatavošana un 
gardāki ēdieni mājās.

Klimpu rīve apaļā 
35 x 28,5 x 3,4 cm (rāmis)
10,2 x 10,2 x 1,5 cm (skrāpis)
Pārsteidziet savu ģimeni un draugus, 
pagatavojot mājās gatavotas 
autentiskas “spaetzle” klimpiņas.
SS230107



Dalieties ne tikai ar našķiem
Labākās servēšanas iespējas draugu un ģimenes izklaidēšanai.

Kompakto ovālo kārbu komplekts
1 x Oval 1 / 500 ml
2 x Oval 2 / 1,1 l
1 x Oval 3 / 1,7 l
1 x Oval 4 / 2,3 l
SS230111

Sakārtoti plaukti un letes palīdz 
vienkāršāk ieraudzīt, kas jāpievieno 

iepirkumu sarakstam.

Spageti kārba 1,6 l
12,1 x 8,2 x 30 cm
Tajā ietilpst 1,5 kg spageti  
vai 1,35 kg makaronu.
SS230112

14,90 €
49,90 €
77,00 €

IETAUPIET 
27,10 €

IETAUPIET 
18,00 €

IETAUPIET 
12,00 €

Kartupeļu kaste 5,5 l
28,5 x 19 x 23 cm
SS230109

Sīpolu kaste
27,2 x 18,3 x 18,7 cm 
SS230110

31,90 €

21,90 €

49,90 €

33,90 €

Eco+ Clear bļoda kvadrāta 620 ml (2 gab.)
14,5 x 14,5 x 6,2 cm
SS230108

25,90 €

JAUNA 
KRĀSA

JAUNUMS



Uzglabājiet un saglabājiet svaigumu ar 
mums

Apaļās bļodas 
Ø 19 x 6 cm / 1 l
Ø 19 x 9 cm / 1,5 l
Ø 19 x 11,7 cm / 2 l
SS230113

Ledusskapja kārbu komplekts
Ledusskapja kārba 650 ml 
15 x 23 x 4 cm
Fridge Mates Med 1,5 l
15 x 23 x 7,5 cm
SS230114

29,50 €

17,90 €

45,50 €

IETAUPIET 
16,00 €

Saglabājiet ēdienu 
svaigu, gatavu ēšanai 
vai līdzņemšanai.

Ūdensnecaurlaidīgs un savietojams, šis 
izcilais un daudzpusīgais trauks papildinās 
jebkuras virtuves iekārtojumu.

Vēlamies atbalstīt un sveikt jūs ar pievienošanos Tupperware, tādēļ esam 
sagatavojuši šo piedāvājumu, lai jūs varētu to pasūtīt un piedāvāt saviem viesiem!

*  Piedāvājums pieejams tikai janvārī (02.01.2023 - 05.02.2023) tiem jaunajiem konsultantiem,  
kuri pievienojās Tupperware decembrī un janvārī (28.11.2022 - 05.02.2023).

11,90 €

Piedāvājums pieejams tikai 
jaunajiem konsultantiem*

Optimum kārba 1,1 l
16,5 x 25,3 x 5,2 cm
SS230115

JAUNA 
KRĀSA



Apaļais trauks 1,1 l
Ø 15 x 10,6 cm 
SS230116

Apaļais trauks 1,1 l (2 gab.)
Ø 15 x 10,6 cm 
SS230117

15,50 €

25,90 €

Iepako gudri, ietaupi gudri, dzīvo gudri 
ar izturīgiem, atkārtoti lietojamiem konteineriem

Ideāls jebkuru saldumu vai mazāku 
kūku uzglabāšanai.

Piepildiet Eco+ pudeli ar ūdeni un turiet to 
vēsumā ledusskapī vai ņemiet sev līdzi.Atsakieties no nelietderīgajiem 

cepumu maisiņiem vai papīra dāvanu 
iepakojumiem. Tā vietā dāvājiet 
pārdomātu dāvanu, kuru var izmantot 
pat pēc iztukšošanas!

IETAUPIET 
5,00 €

IETAUPIET 
5,10 €

Eco+ pudele 1 l
SS230118

11,50 €
16,50 €

Dvielītis briļļu tīrīšanai (2 gab.)   
20 x 15 cm
Maigais audums viegli notīra 
putekļus, netīrumus un pirkstu 
nospiedumus no jūsu brillēm, 
telefona ekrāna, planšetdatora 
un līdzīgiem priekšmetiem.
SS230119

7,90 €
14,90 €

31,00 €

IETAUPIET 
7,00 €

Piedāvājums spēkā tikai no 02.01.2023 līdz 08.01.2023
Piedāvājums spēkā tikai no 23.01.2023. līdz 05.02.2023.

11,90 €

Oyster Mini Valentine kārbiņas (2 gab.)
12,9 x 10,9 x 5,2 cm 
SS230401Valentīna dienas  

dāvanu ideja

JAUNS 
DIZAINS

JAUNS 
DIZAINS



Šis 3 l Gaisa fritieris palīdzēs jums gatavot veselīgas un garšīgas maltītes. 
Gatavojiet brīnišķīgus apceptus dārzeņus, perfektus kartupeļus frī, zeltainus vistu 

spārniņus vai krūtiņas vai pat vieglas un gaisīgas kūkas.

SVARĪGĀKAIS ĪSUMĀ:
Viegli lietojams. 6 iestatīti gatavošanas režīmi: skārienjutīgais ekrāns 
parāda katru gatavošanas posmu.
Iepriekšējas uzsildīšanas nav vai ir minimāla: Nav nepieciešams 
laiks iepriekšējai uzsildīšanai, kā tas ir tradicionālajām cepeškrāsnīm.
Veselīgi ēdieni: Izbaudiet fritēta ēdiena garšu un tekstūru ar mazāku 
eļļas daudzumu. 
Dizains, kas ietaupa vietu: Izmantojiet savu virtuves virsmu efektīvi. 
Tas ir lielisks gatavošanai ierobežotā vietā.
Viegli tīrāms: Noņemamais grozs un gatavošanas režģis ir izgatavoti, 
izmantojot nepiedegošu pārklājumu, kas ir viegli tīrāms un drošs 
izmantošanai kopā ar ēdienu.

VISTU STILBIŅI 
CITRONA 
UN ĶIPLOKU 
MARINĀDĒ
Sagatavošanas laiks: 5 min.
Gatavošanas laiks: 20 min.
Nostāvēšanās laiks: 30 min.

SASTĀVDAĻAS (4 VISTU STILBIŅIEM)
• 4 vistu stilbiņi 
• 30 ml olīveļļas (± 2 ēd.k.) 
• 1 citrons (miziņa un sula) 
• 15 ml ķiploku pulvera (± 1 ēd.k.) 
• 10 ml Dižonas sinepju (± 2 tējk.) 
• 10 ml paprikas pulvera (± 2 tējk.) 
• 5 ml kaltēta oregano (± 1 tējk.) 
• 5 ml sīpolu pulvera (± 1 tējk.) 
• 2 ml sāls (± 1/2 tējk.) 
• 2 ml maltu melno piparu (± 1/2 tējk.)

1. Vidēja izmēra traukā sajauciet visas 
sastāvdaļas un ļaujiet vistai marinēties 
vismaz 30 minūtes. 

2. Uzkarsējiet Gaisa fritieri uz 200 °C 5 min. 
3. Ievietojiet vistu stilbiņus Gaisa fritieri 

grozā un gatavojiet 20 minūtes. Kad 
pagājusi puse no gatavošanas laika, 
apgrieziet tās.

Padoms: Šī recepte paredzēta vienam vai 
diviem cilvēkiem. Dubultojiet receptes 
sastāvdaļas, ja plānojat pabarot vairāk 
cilvēku!

PREPARATION

Garšīgi. Veselīgi. Viegli!
JAUNAIS Tupperware Gaisa fritieris

JAUNUMS
Tupperware Gaisa fritieris 3 l
22 x 29 x 21 cm
SS230220

169,00 €

Regulējama 
temperatūra  

40–200 °C

LED 
Displeja 
vadības 
panelis

3 litru 
nepiedegošs 

grozs

Viegli lietojams. 
6 iestatīti gatavošanas režīmi

Ideāls izmērs  
Aizņem maz vietas

Viegli tīrāms  
Nepiedegošs pārklājums



Paldies dāvana
Par 1 jaunu prezentāciju nākamajās  
3 nedēļās un apgrozījuma līmeni 120 EUR 
namamāte saņem: 
Lielais siets
28,5 x 7,5 x 20,5 cm
TG230101

1. līmenis
Par 2 jaunām prezentācijām nākamajās  
3 nedēļās un apgrozījuma līmeni 250 EUR  
namamāte saņem: 
Mando Junior
27,8 x 10,8 x 4,7 cm
HG230101 
un
Paldies dāvana (TG230101)

2. līmenis
Par 2 jaunām prezentācijām nākamajās  
3 nedēļās un apgrozījuma līmeni 350 EUR 
namamāte saņem: 
Eco+ Clear zemais trauks, 2 l
Ø 29,6 x 5,22 cm
Universālais dārzeņu mizotājs  
7,3 x 13,3 cm
Mando Junior
HG230102 
un
Paldies dāvana (TG230101)

JAUNS 
DIZAINS

14,50 €

Jaunais konsultants 
var pasūtīt tikai  
1 komplektu

VentSmart zemais 1,8 l
OB223601
Mazumtirdzniecības 
cena: 27,50 €

Īpaša cena
tikai jaunajiem
konsultantiem 

Mēs vienmēr meklējam 
motivētus, kaislīgus komandas 
dalībniekus. Kļūstiet par 
vienu no mums, un drīz 
sazināsimies! 

Jūsu kā Tupperware konsultanta 
priekšrocības:
• Komisijas nauda no pārdotajām precēm; 
• Dalība ikmēneša pārdošanas iniciatīvu 

programmā ar dažādiem aktivitātes 
līmeņiem 

• Dalība mūsu 3 soļu sagatavošanās 
programmā, produktu paraugi un 
bezmaksas apmācība 

1. SOLIS
Kad: pirmajā mēnesī pēc kļūšanas par 
konsultantu
Kā: min. pasūtījums/pasūtījumi 160,00 € apmērā 
Jūs saņemsiet: komisijas naudu no pārdotajām 
precēm + iespēju iegādāties VentSmart zemais 1,8 l 
par īpašu cenu

2. un 3. SOLIS
Vienmēr sazinieties ar savu Tupperware 
konsultantu, lai uzzinātu vairāk par drīzumā 
gaidāmo! 

MŪSU DURVIS 
VIENMĒR IR 
ATVĒRTAS!  
Ar ko sākt?
Pasūtiet jebkuru Tupperware 
produktu par kopējo vērtību 50,00 €, 
piekrītiet kļūt par konsultantu un 
kā balvu saņemiet savu STARTA 
KOMPLEKTU! 

• Eco+ pudele 500 ml
• Eco+ krūze līdzņemšanai 
• Katalogs 
• 10 brošūras

x 1 x 10

Īpašas dāvanas tieši jums!

Dārgās 
NAMAMĀTES!



19,90 €

UltraPro Kokote 500 ml 
14,3 x 14,3 x 9,4 cm (ar vāku) 
Sagatavojiet un sasaldējiet ēdienu 
jau iepriekš. Atsaldējiet un atkārtoti 
uzsildiet mikroviļņu krāsnī, lai iegūtu 
gatavu ēdienu – to visu var darīt 
vienā un tajā pašā traukā
SS230121

Ko jūs vēlētos ēst vakariņās?
Ir pienācis laiks aicināt visu ģimeni un draugus  

uz īpašām vakariņām!

Trauks ir ideāli 
piemērots ievietošanai 
Gaisa fritiera grozā, lai 
jūs varētu sagatavot 
gardus un veselīgus 

sacepumus, augļu vai 
šokolādes kūkas!

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. 
©2023 Tupperware. Visas tiesības aizsargātas. 
Tupperware zīmols ir Dart Industries Inc. īpašums. 

Tālruņa 
numurs:

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


