
* kamēr prece ir noliktavā  

28.11.2022 – 01.01.2023*
(49.-53. nedēļā)*

Piedāvājumi spēkā 

Cepšanai 
—

Glabāšanai 
— 

Uzsildīšanai 
—

Pasniegšanai

12. izdevums | 2022

Funkcionāls  
un daudzpusīgs



Pavisam jaunais Tupperware PREMIAGLASS

Saglabājiet svaigumu, 
kuru varat redzēt
Mēs ar lepnumu paplašinām savu kvalitatīvo glabāšanas risinājumu klāstu ar pavisam 
jaunu stikla kolekciju. Iepazīstieties ar Tupperware PREMIAGLASS! Cepšanai. Glabāšanai. 
Uzsildīšanai. Pasniegšanai. Universāls stikla trauks, kas saglabā produktu svaigumu un 
nodrošina ērtumu ar vēl vairāk iespējām nekā iepriekš.

Klipšu stiprinājumu 
vāka sistēma, 100% 
droša pret noplūdēm

Universāls risinājums 
cepšanai. Glabāšanai. 

Uzsildīšanai. 
Pasniegšanai.

Karstumizturīgs līdz 
300°C

Par 10% vieglāks nekā 
rūdīts stikls. Vieglums, 

kas atslogo delnas.

VAIRĀK VEIDU, KĀ PASNIEGT SVAIGUMU
ar Tupperware PREMIGLASS

24,90 €

31,90 €

PremiaGlass konteiners 1 l
15,4 x 7 x 20,7 cm
SS224901

PremiaGlass konteiners 1,5 l
17,5 x 7,6 x 23 cm
SS224902 

PremiaGlass komplekts:
PremiaGlass konteiners 1 l
PremiaGlass konteiners 1,5 l
SS224903

IETAUPIET 
7,00 €

49,80 €
56,80 €

JAUNUMS



Kanniņa ar iedaļām 2 l
Ø 16,3 / 23,7 x 17,2 x 15,5 cm
SS224904

Silikona forma Karalis
29 x 11,5 x 9 cm
SS224905

19,90 €

22,90 €

PIEDĀVĀJUMS TIKAI LAIKĀ NO 
28.11.2022. līdz 11.12.2022*

* kamēr prece ir noliktavā

KANNIŅĀ 
AR IEDAĻĀM 
PAGATAVOTA 
ĀTRĀ KŪKA
Sagatavošanās laiks: 5 min.
Gatavošanas laiks: 1 min.
Nostāvēšanās laiks: 15 min.

SASTĀVDAĻAS (8 PORCIJAS)
• 200 g cukura
• 4 vidēja lieluma olas
• 200 g sviesta (kausēta)
• 200 g universālo miltu
• 1 tējk. cepamā pulvera (± 5 ml)
Garšvielas pēc savas izvēles:
• 1 citrons (sarīvēta miziņa)
• 1/2 apelsīna (sarīvēta miziņa)
• 1/2 tējk. vaniļas pulvera (± 2 ml)
• 50 g kapātu pistāciju riekstu
• 50 g kapātu valriekstu
• 50 g šokolādes gabaliņu

1. Uzkarsējiet cepeškrāsni līdz 180°C/6. 
iest. bez konvekcijas.

2. Kanniņā ar iedaļām 2 l ar putošanas 
slotiņu vai metālisko putošanas 
slotiņu sakuliet olas ar cukuru.

3. Pievienojiet izkusušo sviestu un 
samaisiet. Pievienojiet miltus un 
cepamo pulveri, vēlreiz samaisiet līdz 
viendabīgai masai.

4. Pievienojiet vienu garšvielu pēc 
izvēles un samaisiet pēdējo reizi.

5. Ielejiet maisījumu silikona formā 
Karalis (uz auksta cepeškrāsns 
plaukta).

6. Cepiet apm. 60 min.
7. Atstājiet uz 15 minūtēm. No silikona 

formas lieciet uz cepeškrāsns plaukta 
un ļaujiet atdzist.

SAGATAVOŠANĀS

Pilnveidojiet savu cepšanas mākslu!
Obligātie piederumi katrā virtuvē

Metāliskā  
putošanas  
slotiņa
28,5 x 6,8 cm
SS224907

9,90 € 15,50 €
24,50 €

Putošanas slotiņas 
cilpas ir rūpīgi 

veidotas, lai 
panāktu vienmērīgu 

konsistenci

Smalkās metāla cilpas ir fiksētas, 
lai kulšana būtu efektīva un varētu 
ātri sakult olas baltumus.

Izmantojiet tās, lai iemaisītu, sajauktu un 
saputotu siltus un aukstus maisījumus.

IETAUPIET 
9,00 €

Putošanas slotiņa
28 cm (garums) 
Ø 5,5 x 13,5 cm (cilpas)
SS224906



14,90 €

BTB sijātājs
Ø 10,1 x 17,5 cm
SS224908

Saldiniet jebkuru notikumu

1. Paliktnis mīklas 
mīcīšanai
66 x 46 cm
SS224909

Rīku komplekts:
1. Olu karote (2 gab.)
2. Zāģveida nazis (2 gab.)
3. Karotītes (2 gab.)
4. Citrusaugļu mizotājs (2 gab.)
5. Pudeļu karotīte (2 gab.)
PP224901

3. Mīklas rullis
Ø 7,5 x 50 cm
SS224911

2. Daudzfunkcionālas 
spiedformas
Ø 8,7 x 14,5 cm
SS224910

18,90 € 14,50 €5,50 €

9,90 €

29,90 € 23,50 €
9,50 €

3.
1.

2.

IETAUPIET 
11,00 €

IETAUPIET 
4,00 €

IETAUPIET 
9,00 €

1. Olu karote: dizains ļauj izcelt olu tā, ka karstais 
ūdens pilnībā notek;
2. Zāģveida nazis: tam ir rievota mala mīkstu 
produktu griešanai, plakano pusi var izmantot 
smērēšanai, savukārt dakšiņu ar 2 zobiem – ērtai 
pārtikas paņemšanai;
3. Karotītes: tās var uzkarināt uz krūzes vai bļodas 
malas aiz roktura vidusdaļā esošā āķīša;

4. Citrusaugļu mizotājs: palīdz nomizot apelsīnus, 
greipfrūtus, klementīnus, mandarīnus, citronus, 
laimus, mango, avokado un līčijas.
5. Pudeļu karotīte: ideāli piemērotas maisīšanai,  
jo tās var ievietot ļoti šauros pudeļu kakliņos un 
viegli sasniegt dibenu

Katras mājsaimniecības obligātie rīki
Par katru pasūtījumu 

10,00 € apmērā 
varat iegādāties rīku 
komplektu par īpašu 

cenu!

1. 2. 

3. 4. 

5. 

Izsijājiet un iemaisiet 
miltus vai pūdercukuru, 
gatavojot cepumus,
kūkas un sāļos ēdienus

Pērciet mīklas  
paliktni par  
18,90 € un 

iegādājieties 
daudzfunkcionālas 

spiedformas par īpašu 
cenu – tikai 
3,50 €
SS224912



Turiet kafiju un filtrus svaigus,  
sakārtotus un vienuviet!

Kafijas stacija
17,5 x 18,75 cm
Konteiners: 3,7 l
Kafijas glabātuve: 1,6 l
SS224913

Eco+ Coffee to Go 
krūze līdzņemšanai
17,9 cm / 490 ml
SS224914 

ThermoTup termoss 1 l
17,32 x 14,2 x 32 cm
SS224915

23,50 €

13,90 €

59,90 €

Hermētiskais vāks: 
nodrošina svaigumu trauka 
iekšpusē.

Servēšanas karote 20 ml: 
ideāls tilpums vienas kafijas 
tasītes pagatavošanai

Filtru trauks: ietilpst  
30 papīra filtri (atkarībā no 
filtra veida)

Kafijas trauks: ideāli 
piemērots 500 g maltas 
kafijas vai pupiņu 
pagatavošanai

22,50 €

95,90 €

IETAUPIET 
8,60 €

IETAUPIET 
36,00 €

Piena putotājs
500 ml  
14 x 9,1 x 17,7 cm (ar kausiņu)
SS224916

20,90 €

Jūsu ideālā kafijas tasīte sākas šeit



Premium Blossom glāze zemā 230 ml  
(4 gab.)
8,68 x 8,6 cm (ar vāku)
SS224918

15,50 €

Lieliski piemērota aukstu 
pudiņu, rīsu un citu ēdienu 

pasniegšanai

Premium Blossom glāze zemā 230 ml 
(2 gab.)
8,68 x 8,6 cm (ar vāku)
SS224917

ĀTRAIS
TIRAMISU
Sagatavošanās laiks: 10 min.
Nostāvēšanās laiks: 60 min.

SASTĀVDAĻAS (2 PORCIJAS)
• 60 g maskarpone (± 4 ēd. k.)
• 1 olas dzeltenums
• 15 g cukura (±1 ēd. k.)
• 2 cepumi "Dāmu pirkstiņi"
• 50 ml espresso (±¼ tase)
• Šķipsniņa kakao pulvera garnēšanai

1. Vidēji lielā bļodā ar silikona lāpstiņu samaisiet 
maskarponi viendabīgā masā.

2. Sakuliet olas baltumus stingrās putās*, 
pievienojiet cukuru un putojiet vēl 10 sek.

3. Uzmanīgi iecilājiet sakultos olas baltumus 
maskarpones sierā divos piegājienos.

4. Pārlauziet uz pusēm 2 cepumus "Dāmu pirkstiņi" 
un uz sekundi iemērciet espresso, lai tie izmirktu.

5. Kārtojiet izmērcētos cepumus un maskarpones 
masu Premium Blossom zemajā glāzē. 
Pārkaisiet ar kakao pulveri, apsedziet un lieciet uz 
1 stundu ledusskapī.

Padoms: *SpeedyChef (kataloga kods T58, 14. lpp.) 
apbrīnojami ātri saputo olu baltumus. Kuļot nelielu 
daudzumu, piemēram, 1 olas baltumu, savērsiet 
pamatni, lai iegūtu vislabākos rezultātus.

Iepazīstiet visus mūsu Clear 
Collection traukus no kataloga 
34.-35. lappuses

SAGATAVOŠANĀS

Clear Collection komplekts:
Clear dozators 570 ml
8,34 x 21,2 cm
Clear dozators 770 ml
10,43 x 26,5 cm
SS224919 

36,90 €25,90 €
60,00 €

31,00 €

IETAUPIET 
23,10 €

IETAUPIET 
5,10 €

Pasniedziet savu ēdienu eleganti  
un stilīgi

No uzkodām līdz desertiem



Palieliniet vietu  
savā ledusskapī.

Ideāli piemērots 2 nelielu vistu 
sasaldēšanai un glabāšanai tajā! JAUNS 

TILPUMS

Saglabā sieru ilgāk 
svaigu, pateicoties Max 
CondensControl™ tehnoloģijai – 
modernai membrānai, kas ļauj
sieram elpot un samazina 
kondensāciju.

Keep fresh your Xmas cookies longer Saglabājiet ziemas garšu vēlākam laikam

CheeSmart kvadrāta
20,4 x 20,4 x 9,5 cm
SS224920

Siera rīve
21,1 x 9,8 x 15,8 cm
SS224921

FreezerSmart 5,7 l
31,2 x 23,3 x 11,9 cm
SS224922

Eco+ Sambas bļoda, 4,3 l
Ø 25,5 x 14,5 cm
SS224923

Cheesmart lielais  
(R49, 22. lpp.)

16,50 €

32,90 €

29,90 €

15,90 €

26,50 €

IETAUPIET 
10,00 €

JAUNA 
PAAUDZE

Eco+ Sambas bļoda, 2,5 l
Ø 22 x 13 cm
SS224924

9,90 €

Pārsteidzoši klasiski 
trauki, kurus var 

iegādāties ikviens 
un kurus ļoti viegli 
var pārdot jaunie 

konsultanti!



Paldies dāvana
Par 1 jaunu prezentāciju nākamajās  
3 nedēļās un apgrozījuma līmeni 120 EUR 
namamāte saņem: 
Mazā silikona lāpstiņa 
28 cm
TG224901

1. līmenis
Par 2 jaunām prezentācijām nākamajās  
3 nedēļās un apgrozījuma līmeni 250 EUR  
namamāte saņem: 
Ultimate mīklas bļoda 2 l
Ø 21,4 x 10,15 cm
Ultimate mīklas bļoda 3,5 l
Ø 22,93 x 13,33 cm
HG224901 
un
Paldies dāvana (TG224901)

3. līmenis
Par 2 jaunām prezentācijām nākamajās  
3 nedēļās un apgrozījuma līmeni 350 EUR 
namamāte saņem: 
Ultimate mīklas bļoda 2 l
Ultimate mīklas bļoda 3,5 l
Ultimate mīklas bļoda 6 l
Ø 25,39 x 11,65 cm
Ultimate Splash Guard
24,93 x 2,43 cm
HG224902 
un
Paldies dāvana (TG224901)

2 l

3,5 l

2 l

3,5 l

6 l

Šļakatu aizsargs novērš nekārtību un 
uztur tīras darba virsmas

Īpašas dāvanas tieši jums!

Dārgās 
NAMAMATĒS

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



Piepildiet šo lielo 
trauku ar iecienītajiem 
gardumiem, lai 
iepriecinātu citus 
jebkuros svētkos

Decembrī kļūstiet par 
namamāti un saņemiet 
pārējo Ultimate mīklas 

bļodu kolekciju* dāvanā 
– aplūkojiet mūsu 

namamātēm veltīto lapu
* Šļakatu aizsargs, 

Ultimate mīklas bļodas   
2 l, 3,5 l, 6 l

Pašu sagatavota dāvana, kas piepildīta 
ar cepumiem un prieku!

26,50 €
40,50 €

IETAUPIET 
14,00 €

Ultimate mīklas bļoda 9,5 l
Ø 34,77 x 19,48 cm
SS224925

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/


