
Tupperware VentSmart
Tack för att du valde våra revolutionerande patenterade VentSmart-be-
hållare. Dessa ”intelligenta” behållare designades i samarbete med 
de bästa livsmedelsforskarna från University of Florida och Tupper-
ware för att hålla kylda grönsaker och frukter färska längre genom att 
använda Tupperwares ACE-system (Atmosphere Controlled Environ-
ment).

Hur fungerar ACE-systemet?
• Även efter att de skördats fortsätter frukt och grönsaker att ”an-

das” genom att byta nyttigt syre mot koldioxid.
• VentSmart-behållares trevägs ventileringssystem balanserar 

flödet av det syre som kommer in och det koldioxid som kom-
mer ut, vilket reglerar atmosfären inuti behållaren.

• Vissa frukter och grönsaker kräver mer syre än andra för att 
hålla sig fräscha och krispiga. VentSmart®-behållare gör att du 
kan förvara frukt och grönsaker från samma ”andnings”-grupp 
– låg, medium och hög – tillsammans, vilket håller maten 
fräschare längre.

PERFEKTA VENTILERINGS- OCH FÖRVARINGSFÖRHÅLLANDEN 
FÖR ALLA DINA FAVORITGRÖNSAKER!

VentSmart-behållare erbjuder tre ventileringsalternativ:
Halvöppen
Rikta in fliken i linje med den halvt fyllda cirkeln på 
piktogrammet. Använd det här alternativet för lätt 
ventilering för andningsgruppen medium.

Stängd
Rikta in fliken i linje med den helt fyllda cirkeln 
på piktogrammet. Använd det här alternativet för 
andningsgruppen låg.

Helt öppen
Rikta in fliken i linje med den tomma, glänsande 
cirkeln på piktogrammet. Använd det här alterna-
tivet för andningsgruppen hög.



Piktogrammet nedan visar vanliga grönsaker och frukter klassificerade 
enligt den ”andningsnivå” de behöver. Använd det för att bedöma 
typen av frukt och grönsaker du ska förvara. Observera att inte alla 
frukter och grönsaker visas på varje behållares etikett, vissa typer av 
frukt och grönt kräver större behållare (exempelvis passar inte blomkål 
i en Mini-storlek). 

VentSmart-behållare finns i olika storlekar för att passa dina behov: 
Mini (3,75 dl), Liten Låg (8 dl), Liten Hög (1,8 I), Medium Låg (1,8 I), 
Medium Hög (4,4 I), Stor Hög (6,1 l), Hög (9,9 l) och Vertikal (3,2 l).

Halvöppen/Stängd/Helt öppen/Inte för kylen



Halvöppen

Kål Apelsin Fänkål

Sallad Blåbär Pak choi

Haricots 
verts Salladslök Mango

Jordärts 
-kocka Blomkål Citron

Kålrabbi Färska örter Päron

Paprika Chilipeppar Äpple

Purjolök Palsternac-
ka Lime

Rabarber Böngroddar



Rotselleri Morötter Jordgubbar

Sötpotatis Majrova Körsbär

Zucchini Gröna/röda 
vindruvor Fikon

Rädisor Selleri Hallon

Rödbeta Ingefära

Romansal-
lad Gurka

Stängd



Broccoli Grönkål Ärtor

Kro-
närtskockor Spenat Grön sparris

Majs Endivesal-
lad Vit sparris

Brysselkål Svamp

Helt öppen

Avokado Pumpa Plommon

Aubergine Kiwi Bananer

Butternut-
pumpa Persika Körsbärsto-

mater

Tomater

Inte för kylen X


