
Tupperware Вентсмарт
Tupperware Вентсмарт Благодарим Ви, че избрахте нашите 
революционни патентовани Вентсмарт контейнери?. Тези 
„интелигентни“ контейнери са проектирани в сътрудничество с 
водещи учени по храните от Университета на Флорида и Tupper-
ware, за да поддържат съхраняваните в хладилник зеленчуци 
и плодове свежи по-дълго, използвайки ACE (Atmosphere Con-
trolled Environment - Контролирана Атмосферна Среда) система 
на Tupperware. 

Как работи системата ACE (КАС)?
• Дори и след прибиране на реколтата, плодовете и 

зеленчуците продължават да „дишат“ като обменят 
полезен кислород с въглероден диоксид.

• 3-посочната система за вентилация на контейнерите 
VentSmart балансира потока на постъпващия кислород 
и излизащия въглероден диоксид, регулирайки 
атмосферата в контейнера.

• Някои плодове и зеленчуци се нуждаят от повече 
кислород от други, за да останат свежи и хрупкави. 
Контейнерите VentSmart ви позволяват да съхранявате 
заедно продукти от една и съща група  - слабо, средно и 
силно „дишащи“ , поддържайки храните по-свежи за по-
дълго.

ПЕРФЕКТНИ УСЛОВИЯ ЗА ВЕНТИЛИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ 
ЗА ВСИЧКИ ВАШИ ЛЮБИМИ ЗЕЛЕНЧУЦИ!

Контейнерите Вентсмарт предлагат три възможности за 
вентилация:

Полуотворено
Подравнете плъзгача с полукръга на 
пиктограмата. Използвайте тази опция за леко 
вентилиране на средно дишащи продукти.

Затворено
Подравнете плъзгача с плътно оцветения кръг 
в пиктограмата. Използвайте тази опция за 
слабо дишащи продукти.

Отворено
Подравнете плъзгача с кухия очертан кръг 
на пиктограмата. Използвайте тази опция за 
силно дишащи продукти.



Пиктограмата по-долу показва често срещани зеленчуци 
и плодове, класифицирани според нивото на „дишане“, от 
което се нуждаят. Използвайте го, за да проверите вида на 
продукта, който съхранявате. Моля, обърнете внимание, че 
не всички плодове и зеленчуци са показани на легендата на 
всеки контейнер, някои видове продукти изискват по-големи 
контейнери (например, карфиолът няма да се побере в малък 
размер Вентсмарт).

Контейнерите Вентсмарт се предлагат в различни размери, 
отговарящи на вашите нужди: мини (375 мл), малък нисък (800 
мл), малък висок (1,8 л), плосък (1,8 л), голям (4,4 л), голям висок 
(6,1 л), висок (9,9 л) и вертикален (3,2 л).

Полуотворено/Затворено/Отворено/Не е подходящо за съхранение в хладилник



Полуотворено

Зеле Портокал Фенел

Маруля Боровинки Бок чой

Зелен боб Зелен лук Манго

Артишок от 
Йерусалим Карфиол Лимон

Алабаш Пресни 
подправки Круша

Червена 
чушка

Люта 
чушка Ябълка

Праз Пащърнак Лайм

Ревен Бобови 
кълнове



Целина 
(главеста) Морков Ягода

Сладък 
картоф Ряпа Череша

Краста-
вица

Бяло/
червено 
грозде

Смокиня

Репичка Целина 
(стъбла) Малина

Цвекло Джиндж-
ифил

Маруля 
Романа Тиквичка

Затворено



Броколи Кейл Грах

Артишок Спанак Зелени 
аспержи

Царевица Цикория Бели 
аспержа

Брюксе-
лско зеле Гъби

Отворено

Авокадо Тиква Слива

Патладжан Киви Банан

Мускатна 
тиква Праскова Чери 

домати

Домат

Неподходящо за хладилник X


