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Pavasara ziedoņa krāsas

* kamēr prece ir noliktavā

3 I 2023

ŽELEJAS 
VARAVĪKSNE
SASTĀVDAĻAS (16 PORCIJAS)
• Neitrāla eļļa Želejas formas ieeļļošanai 
• 5 iepakojumi želatīna ar garšu un sarkanu, oranžu, dzeltenu, zaļu un 

zilu krāsu (45 g / ±3 ēd. k. katrai) 
• 1,2 l ūdens (sadalīts) (±5½ tases) 
• 475 ml kondensēta piena (bez cukura) (±2 tases) 
• 475 ml kondensēta piena ar cukuru (±2 tases) 
• 4 iepakojumi želatīna bez garšas (sadalīta) (kopā ±28 g / 10 tējk.)

SAGATAVOŠANĀS
1. Ielieciet Želejas formas viducī tā 

vidusdaļu un viegli ietaukojiet 
formu ar neitrālas garšas eļļu. 

2. Uzvāriet 120 ml / ±½ tases 
ūdens. Pievienojiet 45 g / ±3 
ēd. k. sarkanā želatīna ar garšu 
un maisiet, līdz tas pilnībā 
izkūst. Pievienojiet 120 ml / ±½ 
tases auksta ūdens un vēlreiz 
samaisiet, tad ielejiet ietaukotā 
formā. Uzlieciet vāku un 
atdzesējiet ledusskapī 30-60 
min. vai līdz masa ir stingra. 

3. Vidējā bļodā lejiet abus 
kondensētos pienus, samaisiet 
viendabīgā masā. 

4. Kad sarkanais slānis ir kļuvis 
stingrs, pievienojiet 1 paciņu 
želatīna bez garšas 30 ml/±2 
tējk. aukstā ūdens un lieciet 
mikroviļņu krāsnī piemērotā 
traukā. Maisiet, līdz želatīns 

ir izkusis un uz 2 minūtēm 
atlieciet malā. 

5. 15-20 sek. karsējiet mikroviļņu 
krāsnī ar 900 vatu lielu jaudu. 
Pievienojiet 235 ml/±1 tasi 
piena maisījuma želatīnam 
un samaisiet līdz viendabīgai 
masai. Lejiet pa virsu 
sarkanajam slānim, uzlieciet 
vāku un atdzesējiet ledusskapī 
30-60 min. vai līdz masa ir 
stingra. 

6. Atkārtojiet 2.-5. soli ar pārējām 
krāsām, kā pēdējo izvēloties 
zilo. Uzlieciet vāku un 5-6 
stundas atdzesējiet. 

7. Kad masa kļuvusi stingra, 
apgrieziet Želejas formu ar 
pamatni uz leju un, izņemiet 
vidusdaļu. Želatīnam ir 
jāatdalās dabiski. 

8. Turiet ledusskapī līdz 
pasniegšanas brīdim.

Pārdodot produktus vismaz  
200 eiro vērtībā pirmās nedēļas 
laikā (10. nedēļā), jūs varat 
iegādāties tālāk minēto produktu 
par īpašu cenu*:

Eco+ Coffee to Go 350 ml krūze 
līdzņemšanai – zila  
Eco+ Coffee to Go 350 ml krūze 
līdzņemšanai – balta
AC231001

10. nedēļā

Par katru jauno konsultantu, kas veicis pasūtījumu  
60 eiro vērtībā, Jūs varat iegādāties šādu produktu  
par īpašu cenu*:

Apaļā cepumu kārba 2,4 l (2 gab.)
RO231001

10.-13. nedēļa

5,00 €

Par katru kvalificētu konsultantu šo  
4 nedēļe laikā (10.–13.) saņemsiet:

Savietojams termoss 475 ml  
(ar rokturi) 
Ø 16,76 x 8,8 cm
RE231001

KVALIFICĒTI 
KONSULTANTI

8,50 €

ĀTRAIS STARTS

Cenas ir norādījis Tupperware, un tās var mainīties. Piegādes problēmu 
gadījumā iztrūkstošie produkti tiks aizstāti ar līdzīgiem produktiem 
citā krāsā vai par tādu pašu cenu. Brošūrā redzamā produktu krāsa var 
mazliet atšķirties no produkta  faktiskās krāsas.
©2023 Tupperware. Visas tiesības aizsargātas.
Tupperware zīmols ir Dart Industries Inc. īpašums.
www.tupperware.lv
www.facebook.com/tupperwarehomecee
www.instagram.com/tupperwareincee
Tupperware patur tiesības mainīt un aizstāt produktus akcijas laikā.

*  summa netiks ieskaitīta mazumtirdzniecības apjomā

*  summa netiks ieskaitīta mazumtirdzniecības apjomā

Piezīme tikai jaunajiem konsultantiem: Jūsu pirmais pasūtījums  
60 eiro apmērā netiks ieskaitīts Ātrā starta kopsummā.

BALVAS PAR KONSULTANTU 
PIESAISTĪŠANU



IKMĒNEŠA PĀRDOŠANAS 
INICIATĪVAS*  10.-13. nedēļa

GRUPU VADĪTĀJU MĒNEŠA 
IZAICINĀJUMS** 10.-13. nedēļa

350 €

550 €

800 €

1200 €

Šo 4 nedēļu (10.-13.) laikā pasūtot 
produktus 350 € vērtībā, jūs varat 
iegādāties tālāk minētos produktus par 
īpašu cenu*: 

Click to Go dzērienu tvertne  
(ar rokturi) 3,1 l
Ø 22,3 x 14,2 x 16,2 cm 
Aloha krūze 350 ml (4. gab.)
Ø 9,5 x 9 cm
AC231002

Šo 4 nedēļu (10.-13.) laikā pasūtot 
produktus 550 € vērtībā, jūs varat 
iegādāties tālāk minētos produktus par 
īpašu cenu*:

Aloha dubultie šķīvji (4 gab.)
Seklais šķīvis/vāks: Ø 29,4 x 2,8 cm
Dziļais trauks: Ø 23 x 4,5 cm
Click to Go dzērienu tvertne (ar rokturi) 
Aloha krūze 350 ml (4. gab.)
AC231003

Šo 4 nedēļu (10.-13.) laikā pasūtot 
produktus 800 € vērtībā, jūs varat 
iegādāties tālāk minētos produktus par 
īpašu cenu*:

Želejas forma taisnstūra 3 l
Ø 27 x 31,17 x 8,04
Click to Go dzērienu tvertne  
(ar rokturi) 
Aloha krūze (4 gab.) 
Aloha dubultie šķīvji (4 gab.)
AC231004

Šo 4 nedēļu (10.-13.) laikā pasūtot produktus 
1200 € vērtībā, jūs varat iegādāties tālāk 
minētos produktus par īpašu cenu*:

Piknika somas ieliktnis Premium 28 l 
Ø 22,5 x 40 x 31 cm
Click to Go dzērienu tvertne  
(ar rokturi) 
Aloha krūze (4 gab.) 
Aloha dubultie šķīvji (4 gab.) 
Želejas forma taisnstūra 3 l
AC231005

**   Jūs varat izvēlēties iegādāties produktus no jebkura sasniegtā līmeņa (esošā 
vai iepriekšējā) atkarībā no kopējās pasūtījuma summas mēnesī. Jūs varat 
izvēlēties tikai vienu līmeņa produktu komplektu. Nevar sadalīt kopējo pasūtījumu 
summu mēnesī, lai iegādātos vairākus komplektus. Nosacījumi attiecas tikai 
uz Tupperware grupu vadītājiem. Līmeņu komplektus sistēmā varēs pasūtīt 
nākamajos mēnešos pēc akcijas. Papildinformāciju vaicājiet savam Izplatītājam.

5,00 €

10,00 €

15,00 €

1500 € + 1 RE

2200 € + 1 RE

3500 € + 2 RE

5000 € + 3 RE

Šo 4 nedēļu (10.-13.) laikā grupas ietvaros 
pasūtot produktus 1500 € vērtībā un 
reģistrējot vienu konsultantu, jūs varat 
iegādāties tālāk minētos produktus par 
īpašu cenu*:

Sevofikss
Ø 48 x 48 x 42 cm
UM231001

Šo 4 nedēļu (10.-13.) laikā grupas ietvaros pasūtot produktus 
2200 € vērtībā un reģistrējot vienu konsultantu, jūs varat 
iegādāties tālāk minētos produktus par īpašu cenu*:

Eco+ Clear bļoda, 6 l
Ø 29,6 x 13,32 cm 
Sevofikss
UM231002

Šo 4 nedēļu (10.-13.) laikā grupas ietvaros pasūtot 
produktus 3500 € vērtībā un reģistrējot 2 konsultantus 
(vienu personīgi reģistrē grupas vadītājs), jūs varat 
iegādāties tālāk minētos produktus par īpašu cenu*:

Koferis ar ritenīšiem S
Ø 40 x 55 x 20 cm
Eco+ Clear bļoda, 6 l
Sevofikss
UM231003

Grupas ietvaros pārdodot produktus 5000 eiro vērtībā un 
reģistrējot 4 konsultantus (1 personīgi reģistrē GV) šo 4 nedēļu 
laikā (10.-13.), Jūs varēsiet iegādāties par īpašu cenu:

ChefSeries pankūku panna 
Ø 28 cm / 45,6 x 6,8 cm
Koferis ar ritenīšiem S
Eco+ Clear bļoda, 6 l
Sevofikss
UM231004

24,00 €

36,00 €

48,00 €

7,00 €

12,00 €

*  Atkarībā no jūsu kopējās mēneša pasūtījuma summas varat izvēlēties iegādāties 
produktus no jebkura sasniegtā līmeņa (esošā vai iepriekšējā). Jūs drīkstat 
izvēlēties tikai 1 līmeņa produkta paku. Nevar sadalīt kopējo mēneša pasūtījuma 
summu, lai iegādātos vairāku līmeņu pakas. Noteikumi ir pieejami visiem 
Tupperware konsultantiem. Līmeņa pakas būs pieejamas sistēmā, un tās varēs 
pasūtīt pēc akcijas beigām, turpmākajos mēnešos. Papildinformāciju vaicājiet 
savam sponsoram.


