
Tupperware Sera Serisi
Devrim niteliğindeki patentli Sera Serisi kaplarımızı seçtiğiniz için 
teşekkür ederiz. Bu “akıllı” kaplar, Tupperware AKO (Atmosfer Kontrollü 
Ortamı) Sistemini kullanarak soğutulmuş sebze ve meyveleri daha 
uzun süre taze tutmak için Florida Üniversitesi ve Tupperware’in en iyi 
gıda bilimcilerinin işbirliği ile tasarlandı.

AKO Sistemi nasıl çalışır?
• Hasat edildikten sonra bile, meyve ve sebzeler yararlı oksijeni 

karbondioksit ile değiştirerek “nefes almaya” devam eder.
• Sera Serisi kaplarının 3 yollu havalandırma sistemi, kabın 

içindeki atmosferi düzenler, içeri giren oksijeni ve çıkan 
karbon-dioksiti dengeler.

• Bazı meyve ve sebzelerin taze ve gevrek kalması için diğer-
lerinden daha fazla oksijen gerekir. Sera Serisi kaplar, yiye-
cekleri daha uzun süre taze tutarak aynı “havalandırma” gru-
bundan olanları - düşük, orta ve yüksek - birlikte depolamanıza 
olanak tanır

TÜM FAVORİ SEBZELERİNİZ İÇİN MÜKEMMEL HAVALANDIRMA 
VE SAKLAMA KOŞULLARI!

Sera Serisi kaplar üç havalandırma seçeneği sunar:

Yarı açık
Tırnağı piktogramdaki yarım daire ile hizalayın. 
Orta düzeyde nefes alanlara yönelik hafif hava-
landırma için bu seçeneği kullanın.

Kapalı
Tırnağı piktogramdaki tamamen oyulmuş daire ile 
hizalayın. Düşük nefes alanlar için bu seçeneği 
kullanın.

Tamamen açık
Tırnağı piktogramdaki içi boş, parlak daire ile hi-
zalayın. Yüksek nefes alanlar için bu seçeneği kul-
lanın.



Yarı Açık / Kapalı / Tamamen açık / Buzdolabı için değil

Aşağıdaki piktogram, ihtiyaç duydukları “nefes alma” düzeyine göre 
sınıflandırılmış yaygın sebze ve meyveleri göstermektedir. Sakladığınız 
ürünün türünü kontrol etmek için kullanınız. Lütfen tüm meyve ve se-
bzelerin her bir kabın etiketinde gösterilmediğini, bazı ürün türlerinin 
daha büyük kaplar gerektirdiğini unutmayın (Örneğin, karnabahar Mini 
boyunun içine sığmaz).

Sera Serisi kaplar ihtiyaçlarınıza uyacak çeşitli boyutlarda gelir: Mini 
(375 ml), Küçük Alçak (8 ml), Küçük Yüksek (1,8 lt), Orta Alçak (1,8 
lt), Orta Yüksek (4,4 lt), Büyük Yüksek (6,1 lt), Yüksek (9,9 lt) ve Dikey 
(3,2 lt).



Yarı Açık

Lahana Portakal Rezene

Marul Yaban 
mersini

Çin  
Lahanası

Taze fasulye Taze Soğan Mango

Yer elması Karnabahar Limon

Alabaş Taze otlar Armut

Dolmalık 
biber Acı biber Elma

Pırasa Yaban 
havucu Lime

Ravent Fasulye filizi



Kereviz Havuç Çilek

Tatlı patates Şalgam Kiraz

Salatalık Beyaz/
kırmızı üzüm İncir

Turp Kereviz Ahududu

Pancar kökü Zencefil

Marul Kabak

Kapalı



Brokoli Lahana Bezelye

Enginar Ispanak Yeşil 
Kuşkonmaz

Mısır Hindiba Beyaz 
Kuşkonmaz

Brüksel  
Lahanası Mantar

Tamamen Açık

Avokado Balkabağı Plums

Patlıcan Kivi Muz

Balkabağı PŞeftali Çeri  
domates

Domates

Buzdolabı için X


