
5. izdevums | 2022

Sviniet
starptautisko
Mātes dienu!

* kamēr prece ir noliktavā  

02.05.2022 – 29.05.2022 
(19.-22. nedēļā)*

Piedāvājumi spēkā 



Pārejiet uz atbildīgu pieeju
ūdens dzeršanai

Pasargājiet 
Zemi no 1800 
vienreizlieto-

jamām 
plastmasas 

pudelēm 
katru gadu

Ūdens filtra komplekts
1. Krūze ar ūdens filtru 2,6 l
2. Ūdens filtrs ar aktīvo ogli
3. Ūdens filtra kasetne un pamatne
SS221901

63,50 €

JAUNUMS

Izbaudiet savus veselīgos dzērienus!

Nav izmetamu 
kasetņu. Tikai 

uzpildāmi ogles 
filtri

Samazina smaku 
un piesārņojumu

Digitālais taimeris 
ļauj sekot līdzi ogles 
granulu lietošanas 

laikam

Pasargājiet Zemi no 
gandrīz 1800* PET 

pudelēm gadā

1. 

3. 

2. 

Pērciet 1, 
saņemiet 2!

21,50 €
43,00 €

Slim Line dzērienu trauks 2 l  
(2 gab.) (bez sietiņa)
11,8 x 11,8 x 25,6 cm
SS221902

Ielieciet Slim Line 
traukā 2 l sietiņu. 
Sietiņa konstrukcijai 
ir smags dibens, lai, 
lejot šķidrumu Slim 
Line dzērienu traukā, 
tas nešļakstītos. 
Sietiņu meklējiet 
pavasara - vasaras 
kataloga 18. lappusē.

R46      5,50 €

*Based on per year consumption (2,6 L pitcher x 365 days = 949 L per year = 1898 Pet bottles of 500 ml)



Ledus kubiņiem 
nav jābūt 
garlaicīgiem!
Papildiniet savus ledus 
kubiņus ar augļiem un garšu, 
ko var uzreiz pasniegt ar 
dzērieniem.

Trauks salami 
glabāšanai ir lieliska un 
videi draudzīga izvēle! 
Tas palīdzēs izvairīties 
no vienreizlietojamās 

plastmasas plēves 
izmantošanas pāri 
salami, cīsiņiem, 

kūpinātai desai utt.

Spied viegli,  
būs ledus!

Palutiniet sevi ar kārtīgām brokastīm

Ledus forma (2 gab.)
29,1 x 11 x 4,4 cm / 300 ml
SS221903

CombiSmart komplekts 
1. CombiSmart ar režģi
CombiSmart augstā kārba: 17,2 x 11,7 x 6,5 cm / 640 ml 
CombiSmart zemā kārba: 17,2 x 11,7 x 3,7 cm / 260 ml
CombiSmart vāks: 17,2 x 11,7 cm
CombiSmart rezģis: 14,5 x 9,5 cm
2. CombiSmart virtuves dēlis
SS221904

2. 
1. 

19,50 €

7,50 €

19,90 €

39,00 € Pērciet 1, 
saņemiet 2!

Zivs/panēta zivs, piemēram, 
makrele, siļķu tīteņi, pīkša, 

jūras asaris

Tādas uzkodas kā čorizo 
desa, pildītas olīvas, saulē 

kaltēti tomāti utt.

Salāti, piemēram, salātu 
maisījums, rīsu salāti, 

aukstie kartupeļu salāti...

GLABĀJIET UN 
PASNIEDZIET 
DAŽĀDUS 
PRODUKTUS

Trauks salami glabāšanai
27,6 x 9,2 x 7,9 cm
SS221905

JAUNA 
KRĀSA



2. 

1. 

Dārzeņi jaunā formā ar odziņu!

Ultra Pro komplekts 
1. Ultra Pro 3,5 l
30 x 22,6 x 11,7 cm
2. Ultra Pro vāks
30 x 22,6 x 3,8 cm
SS221907

Ultimate mīklas bļoda 3,5 l (B23) 
meklējiet kataloga 40. lpp.

Silikona cimdus (L19) meklējiet 
kataloga 47. lappusē

IETAUPIET 
16,50 €

IETAUPIET 
37,00 €

*  Izmantotie produkti ir pieejami 
mūsu jaunajā 2022. gada pavasara - 
vasaras katalogā. Papildinformāciju 
vaicājiet savam Tuppwerware 
konsultantam

Spirāļotāju komplekts 
1. Rokas spirāļotājs
Ø 7,9 x 11,3 cm
2. Rokas spirāļotājs Tagliatelle
SS221906

24,50 €

72,00 €

41,00 €

109,00 €

Spageti formas burkāniTagliatelle formas cukini

Mazs, taču varens

Apvienojiet 
savu UltraPro ar 
Mikrošķiedras dvielīti. 
Pirms UltraPro trauku 
tīrīšanas vienmēr 
samitriniet dvielīti. 
Dvielīti meklējiet 
pavasara - vasaras 
kataloga 
47. lappusē

F22      12,50 €

MINI MARGARITA 
PICAS
Sagatavošanās laiks: 10 min. 
Gatavošanas laiks: 30 min.

SASTĀVDAĻAS (1 PORCIJA)
• 7 ml olīveļļas (±1/2 ēdamkarotes)
• 2 mazi kartupeļi (kopā 225 g) (nomizoti)
• 2 ml ķiploku pulvera (±1/2 tējk.)
• Sāls un pipari
• 1 ola (sakulta)
• 60 ml picas mērces (±1/4 tase)
• 30 g sarīvēta mocarellas siera (±1/4 tases)
• 2 bazilika lapas (smalkās strēmelēs)
• Parmezāna siers (pasniegšanai

1. Uzkarsējiet cepeškrāsni uz 6.-7. iest. 200°C ar 
konvekciju.
2. Uzkarsējiet pannā uz vidēji lielas uguns olīveļļu.
3. Ar rokas spirāļotāju sagrieziet kartupeļus spageti 
formā, lieciet pannā. Pārkaisiet kartupeļus ar 
ķiploku pulveri, sāli un pipariem. Apmaisiet, līdz tie 
ir izcepušies un viegli brūni, apmēram. 10 min., tad 
lieciet Ultimate mīklas bļodā 3,5 l.
4. Pievienojiet kartupeļu nūdelēm sakultu olu un 
kārtīgi apmaisiet.
5. Lieciet kartupeļu nūdeles atpakaļ pannā 
un izveidojiet divas vienādas porcijas. Lieciet 
cepeškrāsnī un cepiet 15 minūtes vai līdz brīdim, kad 
nūdeles ir stingras un maliņas ir zeltaini brūnas.
6. Izņemiet no cepeškrāsns ar silikona cimdiem un 
vienmērīgi uzklājiet kartupeļiem pa virsu picas mērci 
un mocarellas sieru. Lieciet atpakaļ cepeškrāsnī uz 5 
minūtēm vai līdz siers ir izkusis.
7. Garnējiet picu ar bazilika lapiņām un parmezāna 
sieru. Pasniedziet uzreiz.

Padoms: lai izveidotu vienu lielu picu, ņemiet visu 
kartupeļu porciju!
Piezīme: Ja jūs neizmantojiet Tupperware pannu, 
pārliecinieties, vai jūsu panna ir piemērota 
cepeškrāsnij.
Ja jūsu cepeškrāsnij nav konvekcijas funkcijas, 
palieliniet krāsns temperatūru līdz 220°C

GATAVOŠANA

1. 

2. 

PAT VISMAZĀKĀS VIRTUVES IR 
PELNĪJUŠAS VISJAUDĪGĀKOS RĪKUS



Laiks atkal satikties!

TAIZEMES ZIVJU BURGERI
Sagatavošanās laiks: 15 min. 
Gatavošanas laiks: 20 min.

SASTĀVDAĻAS (6 CILVĒKI)
• 750 g baltās zivs (t. i. sams)
• 5 g kinzas (rupji sakapātas) (±1/4 tases)
• 1 sarkanais vai zaļais čili pipars (rupji sakapāts)
• 3 sīpoliņi vai zaļie lociņi (rupji sakapāti)
• 60 ml Taizemes sarkanās karija pastas (±1/4 tases)
• 1/2 laima (norīvēta miziņa un izspiesta sula)
• Sāls un pipari pēc garšas
• Kokosriekstu vai augu eļļa cepšanai
Pasniegšanai
• 6 burgeru maizītes vai apaļmaizītes
• Svaiga kinza
• 1 sarkanais sīpols (šķēlēs)
• 1 sarkanais čili pipars (smalki sakapāts)
• 1 gludais, garais gurķis (strēmelēs)
• 2 sīpoliņi vai zaļie lociņi (smalki sakapāti)
• Saldā čili mērce (vai cita Taizemes mērce pēc 

izvēles)
• Laima daiviņa

1. Ņemiet FusionMaster gaļasmašīnu ar 
smalko disku, vidēji lielā bļodā samaliet 
zivi, kinzu, čili piparus un sīipolīņus divreiz. 
Pievienojiet pārējās sastāvdaļas (izņemot 
eļļu) un kārtīgi samaisiet.
2. Sadaliet maisījumu vienādās 6 porcijās un 
izveidojiet plāceņu formu*.
3. Lejiet eļļu lielā pannā uz vidējas liesmas. 
Kad eļļa ir gatava cepšanai, 4-5 minūtes 
cepiet plāceņus no katras puses vai līdz tie 
ir zeltaini un kārtīgi izcepušies un to iekšējā 
temperatūra ir sasniegusi 63°C. Lieciet 
plāceņus burgeru maizītēs vai apaļmaizītēs 
kopā ar svaigu kinzu, sarkano sīpolu šķēlēm, 
čili piparu, gurķi, sīpoliņiem, čili mērci un 
laima daiviņām.

*  Plāceņu formu var ātri izveidot ar 
hamburgeru presi

GATAVOŠANA

Hamburgeru komplekts 
1. Hamburgeru prese 
2. Hamburgeru saldētavas 
komplekts (4 gab.)
150 ml katrs / 11 x 3 x 11 cm
SS221908

14,90 €

26,50 €

36,90 € 49,90 €

Samaziniet aizņemto vietu.
Paaugstiniet kvalitāti

1. 

2. 

3. 

2. 

1. 

FusionMaster gaļasmašīna ar 
cepumu uzgali
SS221911

CS BBQ knaibles
Lāpstiņa: 39,2 x 6,8 x 2 cm
Dakša: 39,6 x 4,2 x 1,6 cm
Saliktā veidā: 39 x 13,1 x 6,8 cm
SS221909

Papildiniet 
savu 
FusionMaster 
komplektu

FusionMaster komplekts
1. FusionMaster pamatne
2. FusionMaster rokturis
3. FusionMaster stampiņa
SS221910



Nekad nenovērtējiet par zemu 
labas mikrošķiedras spēku!

39,00 €

29,50 €

44,50 €

59,00 €

44,50 €

71,00 €

Mikrošķiedru dvielīšu komplekts 
1. Pārstrādātas mikrošķiedras trauku dvielis (2 gab.)
65 x 40 cm
2. Pārstrādātas mikrošķiedras dvielis  
stiklu tīrīšanai (2 gab.)
40 x 40 cm
SS221912

VIENKĀRŠI 
RISINĀJUMI, AR 
KURIEM SAMAZINĀT 
VIENREIZĒJO 
PAPĪRA DVIEĻU 
ATKRITUMU 
UN KOKVILNAS 
ATKRITUMU 
DAUDZUMU.

IDEĀLS IZMĒRS AR ŠAURU 
FORMU UN VIEGLU 
SVARU DAŽU SALVEŠU 
LĪDZIŅEMŠANAI, KAMĒR ESAT 
ĀRPUS MĀJAS VAI CEĻĀ.

Ardievu pirkstu 
nospiedumi!

Kādēļ jums nepieciešama 
kartupeļu kaste?
• Pareizs mitrums samazina 

svara zudumu un uztur 
kartupeļus cietus;

• Samazina asnošanu;
• Samazina pūšanu;
• Samazina smaku veidošanos;
• Samazina iekšējā kondensāta 

veidošanos.

IETAUPIET 
20,00 €

Slaukiet iekšā, slaukiet ārā

9,90 €

Tuppercare zemā kārba salvetēm
650 ml / 22,6 x 15 x 3,9 cm
PP221902

Kartupeļu kaste 5,5 l
28,5 x 19 x 23 cm
SS221913

1. 

2. 

JAUNA 
KRĀSA

JAUNA 
KRĀSA

Vietu ietaupoši risinājumi jūsu virtuvei!
Kartupeļu kaste nodrošina labu ventilāciju un tumšus apstākļus – 

tieši tādus, kādi patīk kartupeļiem.

Pērkot 
komplektu, 
Pārstrādāto 

dārzeņu kasti 
saņemsiet 

dāvanā!

Par katru 
pasūtījumu 

10,00 € apmērā 
varat iegādāties 

Tuppercare Wipes 
Box Low par īpašu 

cenu!

80% 
izgatavoti no 

sertificēta 
pārstrādāta 
materiāla.

„katrā virtuvē... kopš 1961. gada!

Izgatavots no 
pārstrādātiem 
Tupperware® 
izstrādājumiem.

IETAUPIET 
15,00 €

Kartupeļu kastu komplekts
1. Kartupeļu kaste 5,5 l
2. Pārstrādāts dārzeņu trauks
24,8 x 25,7 x 14,8 cm / 2,5 l
SS221914

By



Signature līnijas komplekts
1. Mini Signature 
kārba augstā – Disney 
Mickey&Minnie
13,4 x 12,4 x 14,6 cm
2. Mini Signature kārba zemā 
– Disney Minnie&Daisy
13,4 x 12,4 x 7,4 cm

3. Mini Signature kārba zemā 
– Disney Mickey&Donald
13,4 x 12,4 x 7,4 cm
4. Mini Signature taisnstūra 
zemā – Disney Family
25 x 13,4 x 7,4 cm
SS221915

32,50 €
42,00 €

©Disney

Ienesiet jautrību savā virtuvē  
ar Mikiju un Minniju!

Pāris reizes pakratiet 
un viss gatavs!

Pērciet 1, 
saņemiet 2!

JAUNS 
DIZAINS

©Disney

Šeikeris Eazy 350 ml (2 gab.)
9,9 x 11,1 x 17,4 cm
SS221916

12,50 €
25,00 €

Komplektā 
iekļautā Mini 

Signature kārba 
ir dāvana!

1. 

2. 

3. 

4. 

ZEMEŅU UN 
PIENA SMŪTIJS
Gatavošanas laiks: 5 min.

SASTĀVDAĻAS (2 PERSONĀM)
• 100 g zemeņu
• 15 ml pūdercukura (1 ēdamkarote)
• 200 ml piena

INSTRUKCIJAS
1. Sajauciet zemenes un pūdercukuru, izmantojot 
SuperSonic kapājamā naža komplektu.
2. Ievietojiet šeikerī Eazy 350 ml un pievienojiet 
pienu. Nosedziet un kārtīgi sakratiet.



Paldies dāvana
Par 1 pasūtījumu 110,00 € apmērā 
dāvanā saņemsiet:
Apaļā bļoda 300 ml (2 gab.)
TG221901

Līmeņa dāvana
Par pasūtījumu 160,00 € 
apmērā dāvanā saņemsiet:
1. Eco+ Wonderlier bļoda 1,75 l
2. Eco+ Wonderlier bļoda 1,1 l
3. Eco+ Wonderlier bļoda 775 ml (2 gab.)
HG221901
un
Paldies dāvana
(TG221901 vai 50%  
atlaidi vienai kataloga precei)

Ekskluzīvs piedāvājums
Par 1 pasūtījumu 160,00 € apmērā varat 
iegādāties par īpašu cenu*:
Apaļā bļoda 1,5 l (2 gab.)
PP221901

JAUNAS 
KRĀSAS

JAUNA 
KRĀSA

JAUNAS 
KRĀSAS

JAUNS 
MATERIĀLS

3. 

2. 

1. 

8,90 €*

21,90 €

x 1 x 10

Jaunais konsultants 
var pasūtīt tikai  
1 komplektu

Rokas spirāļotājs
Asmens Yello
OB221001
Mazumtirdzniecības 
cena: 41,00 €

Īpaša cena
tikai jaunajiem
konsultantiem 

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

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! 

• Bļoda 1 l
• Universālais dārzeņu mizotājs
• Iepirkumu soma xl ar rāvējslēdzēju
• Katalogs 
• 10 brošūras

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: 2.-5. nedēļa, kopš esat kļuvuši par 
konsultantu 
Kā: min. pasūtījums/pasūtījumi 160,00 € apmērā 
Priekšrocība: vismaz 37,60 EUR atlaide + iespēja 
iegādāties Rokas spirāļotāju un Asmeni Yello  
par īpašu cenu

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

Īpašas dāvanas tieši jums!

Cienījamie L TI IEK N
SPĒKĀ NO

02.05.2022 – 29.05.2022

*  Lai saņemtu plašāku informāciju, lūdzu, 
sazinieties ar savu Tupperware konsultantu.



Pulkstenis rāda 
brokastis!

Brokastu bļodas (3 gab.)
550 ml/ Ø 16 x 5 cm
SS221917

15,50 €

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

konsultanta zīmogs

Tālruņa 
numurs:

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


