
Tupperware VentSmart
Gefeliciteerd met uw keuze voor onze revolutionaire gepatenteerde 
VentSmart bewaardozen. Deze “intelligente” bewaardozen zijn ontwor-
pen in samenwerking met de beste voedingswetenschappers van de 
universiteit van Florida om gekoelde groenten en fruit langer vers te 
houden door gebruik te maken van Tupperware’s ACE (Atmosphere 
Controlled Environment) systeem.

Hoe werkt het ACE-systeem?
• Zelfs na de oogst blijven groenten en fruit “ademen” door het 

uitwisselen van gunstige zuurstof voor kooldioxide.
• Het ontluchtingssysteem van de VentSmart bewaardozen bal-

anceert de stroom van zuurstof die binnenkomt en kooldioxide 
dat naar buiten gaat, wat de atmosfeer in de bewaardoos regu-
leert.

• Sommige groenten en fruit hebben meer zuurstof nodig dan 
andere om vers en knapperig te blijven. De VentSmart bewaar-
dozen maken het mogelijk om producten met dezelfde lucht-
behoefte (laag, gemiddeld, hoog) samen te bewaren waardoor 
voedsel langer vers blijft.

PERFECTE ONTLUCHTINGS- EN BEWAARMOGELIJKHEDEN 
VOOR AL UW FAVORIETE GROENTEN!

De VentSmart bewaardozen bieden drie ontluchtingsmogelijkheden:
Half Open
Aligneer het klepje met het halve cirkel-pictogram. 
Gebruik deze optie voor groenten en fruit met een 
gemiddelde luchtbehoefte. 

Gesloten
Aligneer het klepje met het volledige cirkel-picto-
gram. Gebruik deze optie voor groenten en fruit 
met een lage luchtbehoefte. 

Open
Aligneer het klepje met het holle glanzende 
cirkel-pictogram. Gebruik deze optie voor groenten 
en fruit met een hoge luchtbehoefte. 



Het onderstaande pictogrammen tonen de gangbare groenten en fruit 
die zijn ingedeeld op basis van het niveau van “luchtbehoefte”.  
Gebruik het om het type product te controleren dat u zal bewaren. 
Houd er rekening mee dat niet alle groente- en fruitsoorten op het 
etiket worden afgebeeld. Voor bepaalde soorten groenten en fruit is 
een grotere bewaardoos nodig (bijvoorbeeld, bloemkool past niet in 
het Mini-formaat).

VentSmart® bewaardozen zijn er in verschillende formaten om aan al 
uw wensen te voldoen: Mini (375 ml), Klein Laag (800 ml), Klein Hoog 
(1,8 l), Medium Laag (1,8 l), Medium Hoog (4,4 l), Groot Hoog (6,1 l), 
Hoog (9,9 l) en Verticaal (3,2 l).

Half open / Gesloten / Open / Niet voor de koelkast



HALF OPEN

Kool Sinaasap-
pel Venkel

Salade Bosbessen Paksoi

Groene 
bonen Lente-ui Mangos

Aardpeer Bloemkool Citroenen

Koolrabi Verse kru-
iden Peren

Paprika Chilipeper Appels

Prei Pastinaak Limoenen

Rabarber Sojascheu-
ten



Knolselderij Wortel Aardbeien

Zoete 
aardappel Rapen Kersen

Komkom-
mer

Witte/ 
blauwe 
druiven

Vijgen

Radijzen Bleek-
selderij Frambozen

Rode biet Gember

Romeinse 
salade Courgette

GESLOTEN



Broccoli Boerenkool Erwten

Artisjok Spinazie Groene  
asperges

Maïs Witloof Witte  
asperges

Spruiten Champi-
gnons

OPEN

Avocados Pompoenen Pruimen

Aubergine Kiwi’s Bananen

Flespom-
poen Perzikken Kerstomat-

en

Tomaten

NIET IN DE KOELKAST X


