
Tupperware VentSmart
Obrigado por escolher os nossos revolucionários recipientes 
VentSmart patenteados. Esses recipientes “inteligentes” foram pro-
jetados em colaboração com os principais cientistas de alimentos da 
Universidade da Flórida e a Tupperware para manter frutas e vegetais 
frescos por mais tempo usando Sistema ACE (Ambiente Controlado 
por Atmosfera) da Tupperware.

Como funciona o sistema ACE?
• Mesmo depois de colhidos, frutas e vegetais continuam a  

realizar trocas de oxigénio por dióxido de carbono.
• A válvula na tampa permite equilibrar o fluxo de oxigénio que 

entra e a saida de dióxido de carbono, que regula a atmosfera 
dentro do recipiente.

• Algumas frutas e vegetais requerem mais oxigénio do que 
outros para permanecerem frescos. Os recipientes VentSmart 
permitem armazenar produtos mantendo os alimentos frescos 
por mais tempo.

CONDIÇÕES PERFEITAS DE VENTILAÇÃO E ARMAZENAMENTO 
PARA TODOS OS SEUS VEGETAIS FAVORITOS!

Os recepientes VentSmart oferecem três opções de ventilação:

Posição intermédia
Alinhe a guia com o semicírculo no pictograma. 
Use esta opção para média ventilação.

Posição fechada
Alinhe a guia com o círculo totalmente gravado no 
pictograma. Use esta opção para uma baixa venti-
lação.

Posição aberta
Alinhe a guia com o vazio, círculo brilhante no  
pictograma. Use esta opção para maior ventilação.



Posição intermédia/Posição fechada/Posição Aberta/Não usar

O pictograma abaixo mostra frutas e vegetais classificados de acordo 
com o sistema de ventilação de que precisam. Use-o para verificar o 
tipo de produto que pretende armazenar. Observe que nem todas as 
frutas e vegetais estão no rótulo de cada recipiente, certos tipos de 
produtos requerem recipientes maiores (por exemplo, couve-flor não 
caberá no tamanho Pequeno Baixo).

Os recipientes VentSmart têm uma variedade de tamanhos para 
atender às suas necessidades: Mini (375 mL), Pequeno Baixo (800 
mL), Pequeno Alto (1,8 L), Médio Baixo (1,8 L), Médio Alto (4,4 L), 
Grande Alto (6,1 L), Alto (9,9 L) e vertical (3,2 L).



Posição intermédia

Repolho Laranjas Funcho

Alface Mírtilo Couve 
chinesa

Cebolinha Manga

Couve-flor Limões

Ervas Fres-
cas Pêras

Pimenta Maçãs

Cherovia Limas

Feijão Verde

Alcachofras 
Jerusalém

Couve- 
Rábano

Pimentos

Alho-
françês

Ruibarbo Rebentos 
de soja



Aipo-rábano Cenoura Morangos

Batatas 
doces Nabo Cerejas

Pepinos Uvas Figos

Rabanetes Aipo Framboesa

Beterraba Gengibre

Alface Curgete

Posição fechada



Brócolos Couve Ervilhas

Alcachofras Espinafre Espargos 
verdes

Milho Endívia Espargos 
brancos

Couve de 
Bruxelas Cogumelos

Posição aberta

Abacate Abóboras Ameixas

Berinjela Kiwis Bananas

Abóbora 
manteiga Pêssego Tomate 

Cherry

Tomates

Não usar X




