Piedāvājums
periodam

05.11.2018. –
02.12.2018.
(45.-48. nedēļa)

* kamēr prece ir noliktavā

Pārtikas
uzglabāšanas

eksperts

Ak, sva

Pārtika, gluži tāpat kā jūs, vislabāk jūtas svaigā gaisā. Kārbas ar regulējami

Pērkot 1,
saņemiet

Pērkot 2,
saņemiet

10% atlaidi

20% atlaidi

VentSmart augstais 1,8 l
(1 gab.)
SS184504

VentSmart augstais 1,8 l (2 gab.)
SS184505

17,90 €

31,80 €

19,90 €

39,80 €

Unikālā vēdināšanas
sistēma līdzsvaro
skābekļa un ogļskābās
gāzes aprites līdzsvaru,
novēršot ātru produktu
bojāšanos.
VentSmart augstais 4,4 l
(2 gab.)
SS184502

53,00 €

29,50 €

aigs gaiss!

iem ventilācijas atvērumiem ļaus ieelpot nepieciešamo malku svaiga gaisa.

VentSmart augstais
1,8 l (4 gab.)
SS184506

Pērkot 4,
saņemiet

79,60 €

50%

39,80 €

atlaidi

Četri
par divu
cenu

Pērciet
4,4 l un
saņemiet
1,8 l
DĀVANĀ!
Cool Mates komplekts
Cool Mates augstais 4,4 l
Cool Mates zemais 1,8 l
SS184503

43,50 €

25,90 €

Sasaldēt

Ja jūsu saldētavā produkti ir ievietoti glīti sakārtotajās FreezerS

Pērkot 2,
saņemiet

20% atlaidi

FreezerSmart zemais
450 ml (2 gab.)
SS184511

12,25 €

9,80 €

FreezerSmart zemais 450 ml
(1 gab.)
SS184510

6,10 €

Pērkot 4,
saņemiet

50% atlaidi

IETAUPIET LAIKU UN NAUDU
• Pērciet produktus vairumā; parasti tas ir lētāk. Tas
ļaus tos sadalīt pa porcijām un organizēt atbilstoši
ierasto porciju izmēram.
• Ietaupiet naudu, pērkot svaigus produktus to
sezonā, kad cenas ir viszemākās. Sasaldējiet,
kamēr tie vēl ir labā stāvoklī, un ēdiet visa gada
garumā.
• Saldēti produkti ļauj ietaupīt laiku gatavošanas
procesā, jo tie jau ir gatavi lietošanai. Pirms
saldēšanas varat jau pagatavot dārzeņus, lai ivēl
ātrāk tos pagatavotu.

FreezerSmart
zemais 450 ml
(4 gab.)
SS184512

24,50 €

12,25 €

tās iespējas

Smart kārbās, Jums vienmēr būs garda izvēle nākamajai maltītei.

Pērkot 2,
saņemiet

20%

atlaidi

FreezerSmart
augstais 1,1 l (1 gab.)
SS184507

7,90 €

CIK ILGI VAR UZGLABĀT SALDĒTUS PRODUKTUS*

PRODUKTS

Aptuvenais glabāšanas
ilgums -18°C (mēneši)
Augļi un dārzeņi
8 - 12
Putnu gaļa
6-9
Zivis
3-6
Maltā gaļa
3-4
Kūpināta vai apstrādāta gaļa 1 - 2

* Aptuvenais
laika posms,
kas jāņem vērā,
uzglabājot
produktus
saldētavā

FreezerSmart augstais 1,1 l (2 gab.)
SS184508

15,90 €

12,70 €
FreezerSmart augstais 1,1 l (4 gab.)
SS184509

31,80 €

15,90 €

Pērkot 4,
saņemiet

50%

atlaidi

GREIPFRŪTU GARDUMS

Sagatavošanas laiks: 15 min.
Gatavošanas laiks: mikroviļņu krāsnī: 1 min. ar 750 W jaudu;
cepeškrāsnī: 30-35 min. 180°C / temp. rež. 6

6-8 PORCIJĀM
• 125 g cukura
• 2 olas
• 75 g sviesta
• 100 ml greipfrūta
sulas
• 125 g kviešu miltu
• 1 tējk. cepamā
pulvera (± 5 ml)
• 100 g maskarpone
Sīrups
• Sula no
1 greipfrūta
(± 100 ml)
• 30 g pūdercukura

PAGATAVOŠANA
1. Uzkarsējiet cepeškrāsni līdz
180°C / temp. rež. 6
2. Lieciet cukuru un olas Speedy
Chef un putojiet, līdz maisījums
kļūst balts.
3. Krūzē MicroCook 1 l lieciet
sviestu, ievietojiet krūzi mikroviļņu
krāsnī, noregulējiet jaudu uz 750 W
un ieslēdziet uz 1 minūti. Izspiediet
greipfrūta sulu. Pievienojiet
maisījumam izkusušo sviestu un
100 ml sulas.
4. Atveriet Speedy Chef, pieberiet
miltus, cepamo pulveri un
maskarponi, ar silikona lāpstiņu
lēnām to iecilājiet.

5. Novietojiet silikona formu uz
aukstas cepeškrāsns pannas,
ielejiet mīklu un cepiet 30-35
minūtes.
6. Kamēr kūka cepas, pagatavojiet
sīrupu: izspiediet greipfrūta sulu,
pievienojiet pūdercukuru un
samaisiet.
7. Kad kūka ir izcepusies, izņemiet
to no cepeškrāsns, ļaujiet 5
minūtes atdzist un tad izņemiet no
formas, apslakiet ar sīrupu.
8. Pirms pasniegšanas ļaujiet
atdzist. Īpaši labi garšos pilnībā
atdzesēta un pasniegta ar
maskarponi un greipfrūta
gabaliņiem.

Jūs varat atrast kaut ko, kas atvieglo
katru receptes soli
Silikona forma
Princese
SS184515

29,90 €
Gatavošanas instrumentu
komplekts
Silikona lāpstiņa
Šaurā lāpstiņa
SS184516

Pērciet silikona
lāpstiņu un
saņemiet
šauro lāpstiņu
DĀVANĀ!

27,00 €

17,00 €

Bļoda 5L
SS184517

24,90 €

Pārnesiet kūkas mājās no ceptuves
vai aiznesiet tās draugiem vai
ģimenei viņu svētkos.

Taisnstūra tortnīca
SS184514

41,10 €

28,00 €

Palīdzības nekad nevar būt
“par daudz”
Lokanais
sadales dēlis
SS184513

12,00 €
Riekstu
standziņas
SS184501

19,50 €

Apaļā kārba 1,1 l —
Cukurs
SS184521

8,00 €

Apaļā kārba 1,1 l —
Sāls
SS184522

8,

00 €

Apaļā kārba 1,1 l —
Kafija
SS184523

8,00 €

Precīzas līnijas, ergonomiski rokturi, katrai griešanas
situācijai piemērotas formas... mūsu naži ir tā vērti, lai
tos izvēlētos visprasīgākajās virtuvēs.

Pro Asian dārzeņu kapāšanas nazis
SS184519

49,00 €

Pro Asian dārzeņu nazis
SS184520

25,00 €

Cherfseries
cepšanas panna
ar vāku
SS184518

190,00 €

Cienījamās namamātes!
Īpašas dāvanas un piedāvājumi tieši jums!

"Paldies" namamātei
Ja prezentācijā apgrozījums ir
100 EUR, tad namamāte saņem:
Bļoda Allegra 1,5 l
TG184501

1. līmenis
Par 2 jaunu prezentāciju un
apgrozījuma līmeni 200 EUR
namamāte saņems:
Bļoda Allegra 3,5 l
HG184501

2. līmenis
Par 2 jaunu prezentāciju un
apgrozījuma līmeni 300 EUR
namamāte saņems:
Bļoda Allegra 3,5 l
Bļoda Allegra 1,5 l
HG184502

NOVEMBRIS

MELNĀ PIEKTDIENA
Piektdiena, 23. novembris — piektdiena 30. novembris

1+1
Pavaicājiet brošūru savam konsultantam

konsultanta zīmogs

Tālruņa
numurs:
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.
©2018 Tupperware. Visas tiesības aizsargātas.
Tupperware zīmols ir Dart Industries Inc. īpašums.

www.tupperware.lv

