
8. izdevums | 2022

Nebeidzamā vasara

* kamēr prece ir noliktavā  

1.08.2022 – 28.08.2022 
(32.-35. nedēļā)*

Piedāvājumi spēkā 



Pievilcīgi un vērtīgi glabāšanas
risinājumi jūsu trauku skapim

Par katru
10,00 € 

pasūtījumu jūs
varat iegādāties

One Touch
kārbu 1,25 l

par īpašu
cenu!

42,90 €

12,50 €

One Touch kārba 1,25 l
Ø 13 x 15,5 cm
PP223201

HYDROLIFE 360 karafe
Tilpums ar vāciņu: 1,1 l
Tilpums bez vāciņa: 1,3 l
Izmēri: Ø 10,2 x 24,5cm
SS223201

Nebloķējošs sietiņš
Ideāli piemērots, lai pasniegtu 
ūdeni ar garšu vai ledus kubiņiem. 
Liešanas laikā droši notur augļu 
gabaliņus karafē.

Lai HYDROLIFE 360 karafe 
saglabātu spīdumu, nelieciet tajā 
ingveru vai citrusaugļus

Zemāk varat atrast padomus un ieteikumus, kā izmantot  
One Touch kārbu:
Izskats – tā kā kārbas ir dekoratīvas un viegli lietojamas, varat 
tās ērti novietot uz paplātes un ievietot tajās tējas maisiņus, 
kafiju, lai tie būtu uzreiz pieejami virtuvē vai pārnesami uz citu 
vietu;
Ideāli piemērota uzkodām – glabājiet riekstus, sāļos 
cepumiņus, mazas uzkodas un tamlīdzīgus produktus, ar 
kuriem palutināt ģimeni un draugus;
Ideāls tilpums – parasti ģimenei patīk cepumu asorti, no kura 
izvēlēties gardākos jebkurā dienas laikā, un tie saglabāsies 
gardi un kraukšķīgi, un jūs varat piepildīt arī vairākas kārbas.

JAUNS
RAKSTS

Tupperware®

vintāžas
kolekcija

Elegancei ir daudz garšu
Skaists noformējums stilīgam galda klājumam

INOVATĪVS 360° VĀKS
VIEGLAI IELIEŠANAI NO

JEBKURA LEŅĶA

360° FILTRS NOTUR LEDUS
GABALIŅUS, AUGĻUS UN 

GARŠAUGUS KARAFĒ

VIENLAIKUS JŪS
VARAT TO IZMANTOT KĀ

ELEGANTU KARAFI
BEZ VĀCIŅA

JAUNUMS

ŪDENS AR
OGĀM
• 100 g ābola (šķēlītēs)
• 75 g aveņu
• 75 g melleņu
• 100 g zemeņu (pārgrieztas uz pusēm)
• Filtrēts ūdens

1. Lieciet augļus karafē un piepildiet  
ar ūdeni.

2. Dažas stundas atdzesējiet,  
lai ievilktos garšas.

SAGATAVOŠANA

Pieejams ie
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Ķiploku kaste
19,7 x 18 x 11,4 cm
SS223203

Ķiploku spiede II
17,5 x 3,5 x 7,6 cm
SS223204

19,50 €
20,50 €25,50 €

29,50 €
IETAUPIET 
6,00 € IETAUPIET 

9,00 €

ŅEMOT PALĪGĀ NEDAUDZ 
IZTĒLES, JŪS VARAT 
VIEGLI SAKĀRTOT MAZAS 
ROTAĻLIETAS, BĒRNU 
BŪVNIECĪBAS KLUCĪŠUS, 
BIROJA VAI ROKDARBU 
MATERIĀLUS.

Ventilācija nodrošina optimālu ķiploku, 
sīpolu un citu produktu saglabāšanu

Vasarīgi un 
uzturvielām 
bagāti ēdieni, 
kas pagatavoti 
ar viegli 
lietojamiem 
virtuves rīkiem.

Mazie palīgi jūsu sapņu virtuvē

17,90 €

Virtuves piederumu 
komplekts
1. Pavārnīca
28,8 x 9,7 cm
2. Putošanas slotiņa
SS223202

1. 2. 

Priekšējā šķautne 
ir saplacināta, lai 

būtu viegli izsmelt 
atlikušo saturu.



Ilgnoturīga izcilība
Pārveidojiet vienkāršākās ikdienas receptes par īpašiem, 

sarežģītākiem ēdieniem.

129,00 €

Gatavošana bez ūdens

Universālais katls 4 l
Ø 24 x 9,5 cm 
SS223205

*Tā kā rokturi gatavošanas 
laikā var uzkarst, it sevišķi, 
ja gatavošana ir ilga, mēs 
iesakām vienmēr vilkt 
virtuves cimdus.

PASTA AR TOMĀTIEM
Sagatavošanas laiks: 5 min.
Gatavošanas laiks: 23 min.
Gaidīšanas laiks: 5 min.

SASTĀVDAĻAS (4-6 PORCIJĀM)
• 2 ķiploku daiviņas (nomizotas)
• 1 sīpols (±150 g)
• 2 sarkanās paprikas (±500 g)
• 400 g vistas gaļas vai nevārītas garneles 

bez čaulām (vistas gaļa sagriezta 2-3 cm 
gabaliņos) (pēc izvēles)

• 350 g penne makaroni
• 800 g konservētu tomātu gabaliņos
• 30 ml olīveļļas (±2 ēd. k.)
• 8 ml sāls (±1 1/2 tējk.)
• Pipari
• 500 ml ūdens
• 4 bazilika zariņi (smalki sakapāti)  

(pēc izvēles)
• Rīvēts cietais siers garnēšanai  

(pēc izvēles)

1. Sakapājiet ķiploku ar Supersonic mazo smalcinātāju. 
Sagrieziet sīpolus astoņās daļās un papriku 1 cm 
biezās strēmelēs.

2. Ja pievienosiet vistu vai garneles, uzkarsējiet 15 ml 
/ ±1 ēd. k. olīveļļas universālajā katlā 4 l, izvēloties 
lielu liesmu. Pievienojiet vistas gaļu vai garneles 
un cepiet, līdz tās ir zeltaini brūnas. Atstājiet tās 
katlā un noņemiet no uguns.

3. Katlā 4 l lieciet pastu, tomātu gabalus, ķiploku, 
sīpolu,  15 ml / ±1 ēd. k. olīveļļas, sāli un piparus  
un samaisiet.

4. Pievienojiet strēmelēs sagriezto papriku un ūdeni. 
Nemaisiet. Uzlieciet vāku un gatavojiet lielā 
karstumā bez maisīšanas apmēram 6-8 min.

5. Samaisiet, uzlieciet vāku, samaziniet liesmu un 
gatavojiet apmēram 15 min., apmaisot ik pa  
5 minūtēm.

6. Atstājiet uz 5 min. ar vāku.
7. Pasniedziet ar sakapātu baziliku un rīvētu cieto 

sieru (pēc izvēles).

Padoms: gatavojot vēlākai ēšanai, samaziniet norādīto  
laiku uz 10 min. Pirms pasniegšanas uzsildiet uz 
vidējas liesmas 5-10 min. Makaronu gatavošana tiks 
pabeigta un makaroni būs ideāli gatavi.

SAGATAVOŠANA

Silikona
cimdi
pieejami mūsu
pavasara-vasaras
kataloga
47. lpp
L19    39,50 €

Supersonic mazais smalcinātājs,
pieejams pavasara-vasaras
kataloga 30. lpp.
T19   49,90 €

TURIET DARBA 
VIRSMAS

TĪRAS

SADERĪGS
AR VISĀM DARBA

VIRSMĀM

VIEGLI IZMĒRĪT
SASTĀVDAĻAS

IZDEĀLI 
SALIEKAMAS

CITA CITĀ

JAUNUMS

Pēc kāda principa notiek gatavošana 
bez ūdens?
Iekšpusē esošais tvaiks saskaras ar 
vāku un pārtop par ūdens pilieniem, 
kas tiek savākti kanālā, kas atrodas 
starp vāku un katla pamatni, radot 
ūdens blīvi, kas neļauj vākam 
atvienoties no pamatnes, lai netiktu 
zaudēts mitrums, un jūs faktiski 
izmantojat pārtikas produktos esošo 
ūdeni, nevis pievienojiet to papildus. 
Ja pārtikas produktos ir neliels 
mitruma saturs, iespējams, ka vajadzēs 
pievienot ļoti nedaudz ūdens. 



Pārsteidziet savus mīļos
ar jaunām un saldām receptēm.

Glabājiet 
gatavošanas 
piederumus 
kārbā Austerīte ar 
cepumu tematiku!

Mājās pagatavoti 
cepumi vienmēr ir 
laba ideja!

Atkarībā no mīklas veida,
pielāgojiet iepildīšanas ūdens
temperatūru, lai iegūtu labākos 
rezultātus:
iepildiet siltu krāna ūdeni  
(ne verdošu!): darbojoties ar
rauga mīklu.
• Iepildiet istabas temperatūras 
ūdeni: padara rulli smagāku un 
atvieglo rullēšanu.
• Piepildiet ar ledus ūdeni: atdzesē
taukvielas, labāki rezultāti ar 
sviesta mīklu. 19,90 €

18,90 €

29,00 €

25,50 €

IETAUPIET 
9,10 €

IETAUPIET 
6,60 €

Daudzfunkcionālā mīklas  
ruļļa komplekts
1. Daudzfunkcionāls  
mīklas rullis
Ø 7,5 x 50cm
2. Platuma 
regulētājs+spiedformas (4 gab.)
Ø 8,7 x 14,5cm
SS223206

Paliktnis mīklas mīcīšanai
66 x 46 cm
SS223207

1. 

2. 

Intuitīvi lietojams un viegli notīrāms
Veidojiet mīklu ar vieglām kustībām – tas ir vieglāk nekā jebkad agrāk.

* Nav piemērots trauku mazgājamajai mašīnai.
* Neizmantojiet kapāšanai vai likšanai uz karstas pannas.

Kārba Austerīte lielā
22,5 x 12,3 x 6,8 cm
SS223208

8,90 €



Pāršķiriet lapu un
uzziniet jaunās akcijas
"Atpakaļ uz skolu"

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 
Jūs saņemsiet: komisijas naudu no pārdotajām 
precēm + iespēju iegādāties Rokas spirāļotājs & 
Asmens Yello par īpašu cenu

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



21,50 €

15,90 €

17,90 €

46,90 €

Atpakaļ uz skolu/darbu komplekts Nr. 1
1. Eco Pure 500 ml
2. Eco+ 1 2 3 pusdienu kārba
17,9 x 20 x 5,9 cm
SS223209

Atpakaļ uz skolu/darbu komplekts Nr. 2
3. Eco Pure 500 ml
4. Eco+ pusdienu kārbu ar nodalījumiem 
komplekts 550 ml
14,9 x 14,9 x 4,5 cm
SS223210

PALIECIET UZ VIĻŅA ARĪ NĀKAMOS MĒNEŠUS UN 
GAIDIET VISAS ON THE GO TERMOSU KOLEKCIJAS 
PARĀDĪŠANOS

Paņemiet līdzi
veselīgas un
porcijās saliktas 
maltītes sev un 
saviem mazajiem.

Vienmēr gatavs
līdzņemšanas
piedzīvojumiem!

Jūsu ikdienas dzērienu risinājums
Ideāla diena sākas 
ar karstu vai aukstu 
dzērienu, kas saglabās 
savu temperatūru līdz 
pat 6 stundām.

JAUNUMS

JAUNA 
KRĀSA

JAUNA 
KRĀSA

JAUNA 
KRĀSA

JAUNA 
KRĀSA

PRAKTISKS AIZTAISĀMAIS 
ELEMENTS AR KLIPSI

VIEGLAI ATVĒRŠANAI UN
AIZVĒRŠANAI

KOMPAKTS FORMĀTS: 
IELIEKAMS

PAT MUGURSOMĀ

NE TIKAI BĒRNIEM,
BET PIEVILCĪGS UN

PRAKTISKS ARĪ PIEAUGUŠO
VAJADZĪBĀM.

1. 

3. 

4. 

2. 

530 ml
210 ml

Salātu trauks līdzņemšanai
Pilns komplekts:  
1,5 L / Ø 19,4 x 12 cm
Mērces trauks ar vāku:
60 ml / Ø 5,3 x 5,8 cm
Galda piederumi (1 x dakša, 1 x karote):
16 x 2 x 1 cm
SS223211

Metāla termoss
430 ml / 23,4 cm
SS223212

Aizvāžamais 
vāciņš atveras,
piespiežot pogu.

IETAUPIET 
28,00 €

74,90 €



©Disney

©Disney

Komplekts Austerīte
1. Kārbiņa Austerīte mazā Donald Duck
9,7 x 8,5 x 5,2 cm
2. Kārbiņa Austerīte mazā Mickey  Mouse
SS223213

Eco+Coffee 
līdzņemamā krūze 
Disney
17,9 cm / 490 ml
SS223214

Padoms: ielieciet tajās mazos mājās pagatavotos bērnu 
gardumus, un viņiem būs sajūta, ka katru reizi saņem dāvanu.

8,90 €

15,50 €

2. 

1. 

Paldies dāvana
Par 1 pasūtījumu 110,00 €  
apmērā dāvanā saņemsiet:
Eco pudele 425 ml Vērsītis
TG223201

Līmeņa dāvana
Par pasūtījumu 180,00 € apmērā 
dāvanā saņemsiet:
VentSmart zemais 1,8 l
HG223201
un
Paldies dāvana (TG223201)

Katra diena būs īpaša jūsu mazajiem ar 
mazajām kārbiņām Austerīte!

Kļūstiet par ikdienas 
varoni, pasakot "Nē"
vienreizlietojamajai 
plastmasai un "Jā" atkārtoti 
lietojamai krūzei.
Ar mūsu Eco+ līdzņemamo 
krūzi tas ir vienkārši.

JAUNS 
DIZAINS

Īpašas dāvanas tieši jums!

Cienījamie L TIEK N
SPĒKĀ NO

1.08.2022 – 28.08.2022 

IETAUPIET 
5,00 € 20,50 €



Sauso slaucīšanu veiciet
ar mīksto pusi, bet mitro 
– ar raupjo pusi
Izgatavots no  
80% pārstrādāta
poliestera / 20% tīra
poliamīda

Sekojiet ilgtspējības 
kustībai un 
sāciet tīrīšanu 
bez ķīmiskajiem 
līdzekļiem.

Pārstr. mikrošķiedras grīdas 
dvielis divpusējs
50 x 60 cm
SS223215

16,50 €
21,50 €

IETAUPIET 
5,00 €

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/


