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Sagaidīsim 
rudeni ar 
ilgtspējīgiem 
risinājumiem

* kamēr prece ir noliktavā  

29.08.2022 – 25.09.2022 
(36.-39. nedēļā)*

Piedāvājumi spēkā 



Kompakts un parocīgs izmērs, 
kas ietilps skolas vai darba somā 
un būs ideāls ikvienam, kas vēlas 
paņemt līdzi mājās pagatavotās 

pusdienas

Praktiskais atdalītājs ļauj paņemt līdzi 
ēdienu, nesajaucot to. 

Metāla pusdienu kārbas korpuss ir veidots 
no nerūsējošā tērauda un tai ir plastmasas 
vāks, kas ļauj viegli atvērt un aizvērt. 
Pateicoties mūsu Click&Split atdalītājam, 
jūs varat sadalīt savu porciju 2 daļās, lai tās 
nesajauktos

SAGLABĀ DZĒRIENUS 
KARSTUS VAI 
AUKSTUS LĪDZ PAT 
SEŠĀM STUNDĀM

Ērti varianti sabalansētu pusdienu 
līdzņemšanai

Ideāls piknikam, skolai, sporta zālei, birojam vai jebkur citur, kur  
vajag paņemt līdzi ātri sagatavojamas un veselīgas pusdienas

Līdzņemamie produkti,  
uz kuriem varat paļauties

Tupperware ir gatavs doties jums līdzi jebkur

JAUNUMS

JAUNUMS

Metāla pusdienu kārba
700 ml / 21,3 x 14,5 x 4,8 cm
SS223601

Termoss Jumb 1,2 l
Ø 9,7 x 32,6 cm
Viegli pārnēsājams nerūsējošā 
tērauda korpuss.
SS223602

44,90 €

59,90 €
112,90 €

Došanās uz kempingu, pārgājieni un pikniks prasa 
vislabāko aprīkojumu ar vislabāko veiktspēju, lai jūs 
varētu baudīt mirkli.

1,2 l termoss ir ideāls risinājums 
jebkuram karstam vai aukstam 
dzērienam vai zupai! Liela ietilpība, 
izturīgs un ērts dizains visām āra 
aktivitātēm! Ņemiet līdzi savu 
izvēlēto dzērienu un krājiet jaukos 
mirkļus.

IETAUPIET 
53,00 €

PALIECIET UZ VIENA 
VIĻŅA AR MUMS 
NĀKAMO MĒNEŠU 
LAIKĀ UN GAIDIET 
VISU LĪDZŅEMAMO 
PRODUKTU KOLEKCIJU.



Lietojiet rīkus, kas ir optimizēti to 
konkrētajam izmantošanas mērķim

Virtuves piederumu 
komplekts
1. Dziļā pavārnīca ar 
caurumiem
31,9 x 10,2 cm
2. Virtuves knaibles
29,5 x 5,7 cm
SS223604

1. 

2. 

Veselīgāks dzīvesveids 
ar nepiedegošiem 
gatavošanas traukiem
Pagatavojiet mērces,  
kas pārsteigs jūsu mīļos  
ar izsmalcinātām garšām

CS Cottage katliņš 1,4 l  
ar vāku
SS223603

149,90 €Kļūstiet radoši un atklājiet jaunas 
garšvielas un aromātus

17,90 €
29,00 €

Nomizojiet augļus un dārzeņus  
pāris sekunžu laikā
Izvēlieties gudri un ietaupiet laiku

Universālais mizotājs (2 gab.)
Divpusējs asmens; viens gluds 
un viens rievots. Rievotais ir 
paredzēts mīkstiem dārzeņiem 
un augļiem.
Gludais ir paredzēts cietiem 
augļiem un dārzeņiem.
8 x 11 cm augst./rokturis: 8 cm
SS223605

16,50 €
33,00 €

IETAUPIET 
11,10 €

1 + 1

Piemērotas lietošanai ar tādiem gatavošanas traukiem kā pannām 
ar vai bez nepiedegošā pārklājuma un cepeškrāsns traukiem.

JAUNA 
KRĀSA



ZIBENSĀTRUMĀ PAGATAVOJAMI 
JAUTRIE BRAUNIJI
Sagatavošanās laiks: 5 min.
Gatavošanas laiks: 7 min.
Nostāvēšanās laiks: 3 min.

SASTĀVDAĻAS (12 PORCIJAS)
• 113 g sviesta (±1/2 tases)
• 85 g nesaldinātas šokolādes tāfelītes 

(salauzta vienādos gabalos)
• 2 olas
• 225 g cukura (±1 tase)
• 5 ml vaniļas ekstrakta (±1 tējk.)
• 75 g pašbriestošo miltu (±1/2 tases)
• 1 ml sāls (±1/4 tējk.)
• 95 g svaiga bazilika (±1/2 tases)

1. Lieciet sviestu un šokolādi mikroviļņu 
drošā traukā (min. 500 ml/2 tases) un 1-2 
minūtes karsējiet mikroviļņu krāsnī ar 
zemu jaudu, apmaisot ik pēc 30 sek., lai 
šokolāde izkustu.

2. Kanniņā ar iedaļām 1,25 l saputojiet olas 
ar cukuru. Pēc tam pievienojiet miltus, 
sāli, šokolādes maisījumu un vaniļu. 
Kārtīgi samaisiet.

3. Viegli ieeļļojiet Ultra Pro kvadrātveida 
2 l, ielejiet tajā mīklu un vienmērīgi 
izlīdziniet. Pa virsu pārkaisiet šokolādes 
skaidiņas.

4. Lieciet mikroviļņu krāsnī bez vāka un 
karsējiet 5 min. ar lielu jaudu. Atstājiet 
uz 3 min. un tad pasniedziet.

SAGATAVOŠANA

Ultra Pro 
kvadrātveida 2 l
Pieejams mūsu 
septembra akcijā.

Kanniņa ar iedaļām 1,25 l
Meklējiet rudens-ziemas 
kataloga 21. lappusē. 
B41   26,90 €

Meklējiet silikona cimdu 
rudens-ziemas kataloga 21. lpp.
L19    44,50 €

Meklējiet virtuves 
piederumus rudens-ziemas 
kataloga 16.-17. lpp.

Ultra Pro™ veicina veselīgu 
gatavošanu, jo tam ir nepiedegošs 

pārklājums.

Ultra Pro kvadrātveida 2 l
SS223606

Dvielītis UltraPro traukiem
16 x 16 cm
SS223617

72,90 €

8,50 €
14,50 €

Ideāli piemēroti UltraPro 
produktu klāstam

IETAUPIET 
6,00 €



Universālajai burkai 1,5 l  
ir ideāls izmērs daudzreizējai 
slapju un sausu produktu 
glabāšanai, līdzņemšanai 
un servēšanai. Ņemiet to 
līdzi uz tirgu un piepildiet ar 
sveramajiem produktiem. 
Lejiet tajā ūdeni, sulu un turiet 
ledusskapī. Glabājiet tajā 
rokdarbu piederumus

25,50 €

40,90 €

20,50 €

46,00 €

Skrūvējamais vāciņš gādās par satura 
svaigumu, un tajā var ideāli liet šķidrus 
produktus, jo universālās burkas silikona blīve 
neļaus tam izšļakstīties

Universālā burka 3 l
Ø 14,8 x 27,7 cm 
9,3 cm atvēruma diametrs
SS223607

Universālo burku komplekts:
1. Universālā burka 3 l
2. Universālā burka 1,5 l
SS223609

Universālā burka 1,5 l
Ø 12 x 17 cm 
9,3 atvēruma diametrs
SS223608

Taupiet laiku un naudu 
Lieciet tajās sausos un šķidros produktus, saglabājiet produktus 

ilgāk svaigus.

Sveramie sausie produkti,  
saldumi vai našķi

Universālās burkas gādās par jūsu iecienīto produktu svaigumu

JAUNA 
KRĀSA

JAUNA 
KRĀSA

1. 

2. 

IETAUPIET 
5,10 €

Tik praktiska, ka vēlēsieties 
visu kolekciju!



Eco+ pudeļu 
komplekts:
Eco+ pudele 1 l
Eco+ pudele, 500 ml
Skrūvējams vāciņš
SS223610

ECO+ ir ražots no tādiem vienreizējiem atkritumiem kā:
• saimniecības tīrīšanas līdzekļu pudeles
• eļļas vai mazgāšanas līdzekļu maisiņi;
• šampūna pudeles
• elastīgs siera un gaļas iepakojums
• sviesta trauciņi
• plēves
• mīkstās plastmasas maisiņi

Tupperware ir atbilde vieglai un ilgtspējīgai svaiga 
ūdens glabāšanai. Eco+ pudeles ir ne tikai videi 
draudzīgas, bet var jums ietaupīt arī daudz naudas. 
Piepildiet Eco pudeli un turiet to atdzesētu ledusskapī 
vai ņemiet sev līdzi.

16,50 €

Izvēlieties labo.

Vēlamies atbalstīt jūs 
un šomēnes sveikt ar 
pievienošanos Tupperware, 
tādēļ esam sagatavojuši 
piedāvājumu īpaši jums, ar 
kuriem dažādot savu sākuma 
komplektu, ko pārdot saviem 
pirmajiem klientiem. Jūs 
varat pasūtīt zemāk redzamo 
komplektu visa mēneša laikā 
pieejamo krājumu robežās!

31,00 €
Pērciet  

Eco+ pudeli 1 l 
un dāvanā 
saņemiet  

Eco+ pudeli 
500 ml

PIEDĀVĀJUMS IR SPĒKĀ TIKAI SEPTEMBRĪ 
UN TIKAI JAUNAJIEM KONSULTANTIEM KĀ 

PĀRDOŠANAS PRECES

TĀDS IR TIKAI VIENS

Tupperware®

CrystalWave®

PLUS zupas krūzes

TĀDS IR
 T

IK
A

I V
IENS • TĀDS IR TIK

AI VIENS •

Samaziniet 
atkritumus, 
izmantojot 
atkārtoti!

Ergonomisks rokturis: 

Droši paņemams no 

mikroviļņu krāsns un 

ideāls siltas maltītes 

baudīšanai uz dīvāna

Kas gan ir vēl mierinošāks 

par veselīgu, mājās 

pagatavotu ēdienu?

Drošs līdzņemšanai: 
pateicoties hermētiskajam 

vākam.

Mikroviļņu krāsns 
trauki, no kuriem nekas 
neizšļakstās. Vāks 
novērš izšļakstīšanos 
sildīšanas laikā, un 
vārsts neļauj pieaugt 
spiedienam.



83,90 €

Rūpes par mazajiem

Ietaupiet laiku ar praktiskiem 
risinājumiem

Ļoti praktiskas un 
daudzpusīgas, paredzētas 
ātrai dārzeņu biezeņa, augļu 
biezeņa, zupu, augļu kompota, 
mērču, augļu želeju un 
ievārījuma pagatavošanai

Ēdiena dzirnaviņas ar smalko rīvi
38 x 24 x 18 cm
SS223613

FANTĀZIJAS 
PUTRA
Sagatavošanās laiks: 1 min.
Nostāvēšanās laiks: 3 min.

SASTĀVDAĻAS (1 PORCIJAS)
• 40 g auzu pārslu
• 160 ml ūdens vai piena (vājpiena / 

ar samazinātu tauku saturu)

1. Samaisiet bļodā auzu pārslas ar 
ūdeni vai pienu, lieciet uz 2 min. un 
30 sekundēm mikroviļņu krāsnī ar 
600 vatu jaudu

2. Atstājiet uz 1 min. un sajauciet 
ar mazo silikona lāpstiņu. Ja 
nepieciešams, vēlreiz karsējiet 
mikroviļņu krāsnī pa 1 min. 
periodiem ar 600 vatu jaudu, lai 
sasniegtu vēlamo mīkstumu.

Lūk, dažas idejas, kā bagātināt savu 
putru pēc pagatavošanas:
• 100 g ripiņās sagrieztu banānu un 

2 sadrupināti cepumi
• 50 g melleņu un 2 ēd. k. mandeļu 

pārslu
• 100 g kubiņos sagrieztu ābolu, 1 

ēd. k. medus un šķipsniņa kanēļa
• 50 g jāņogu vai aveņu, 1 ēd. k. 

sarkano ogu ievārījuma un 1 ēd. k. 
nesālītu pistācijas riekstu

Putru varat rotāt arī ar šādiem 
našķiem:
• brūnais cukurs, kokosriekstu 

cukurs
• zeltainais sīrups, medus vai kļavu 

sīrups
• sarkanās ogas vai citi augļi
• putriņā saspaidīts banāns
• žāvētas dzērvenes vai rozīnes
• apelsīnu marmelāde vai citi 

ievārījumi
• sēklas, piemēram, magoņu, 

saulespuķu, ķirbju vai sezama
• kanēlis
• mandeļu pārslas vai grauzdētas 

mandeles
• rupji sakapāti lazdu rieksti, 

pekanrieksti vai valrieksti
• žāvēts kokosrieksts
• šokolādes pārslas

SAGATAVOŠANA

VARIĀCIJAS

14,90 €

22,90 €

24,50 €

34,50 €

IETAUPIET 
9,60 €

IETAUPIET 
11,60 €

Dzērienu krūze bērniem
Ieteicams no 6 mēnešu 
vecuma.
SS223611

Barošanas bļoda  
500 ml
SS223612JAUNA 

KRĀSA

JAUNA 
KRĀSA

Iecienītākais produkts 
vairāk nekā 50 gadus



PĀRTIKA: 
sausās pārtikas glabāšanai skapīšos, 
salātiem vai desiņām ledusskapī, 
cepumiem līdzņemšanai, uz letes ar grila 
garšvielām, tējas maisiņiem, šokolādei, 
popkornam, pastas, riekstu un ledeņu 
glabāšanai atvilktnēs.

NEPĀRTIKA: 
tālrunim, mp3 atskaņotājam, atslēgām, 
monētām, makam, grāmatām, puzlēm, 
kāršu spēlēm, mazām rotaļlietām, 
priekšmetiem, kas jāpasargā no ūdens 
un smiltīm, dodoties piedzīvojumos.

Paldies dāvana
Par 1 pasūtījumu 110,00 €  
apmērā dāvanā saņemsiet:
Eco+ Clear bļoda, kvadrātveida 620 ml
TG223601

14,90 € 12,90 € 10,90 €

1. Optimum kārba 2,1 l
16,4 x 12,4 x 15 cm
SS223614

2. Optimum kārba 1,3 l
16,4 x 12,4 x 10 cm
SS223615

3. Optimum kārba 500 ml 
16,4 x 12,4 x 5 cm
SS223616

Daudzfunkcionāls, šķidrs un hermētisks
Atvilktnēm draudzīgs

1. 

3. 
2. 

JAUNS 
DIZIANS

Līmeņa dāvana
Par pasūtījumu 180,00 € apmērā 
dāvanā saņemsiet:
Rokas spirāļotājs
Ø 7,9 x 11,3 cm
HG223601
un
Paldies dāvana (TG223601)

Īpašas dāvanas tieši jums!

Cienījamie L TI IEK N
SPĒKĀ NO

29.08.2022 – 25.09.2022



CrystalWave krūze
11,7 x 16,3 x 8 cm / 460ml
PP223601

9,90 €

Par katru 10,00 €  
pasūtījumu 

CrystalWave 
krūze par īpašu 

cenu!

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. 

Tālruņa 
numurs:

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


