
Tupperware nádoby Prima klima II
Děkujeme, že jste si vybrali naše revoluční patentované nádoby Prima 
klima II. Tyto “inteligentní” nádoby navrhli ve spolupráci s Tupperware 
přední vědci Floridské Univerzity zabývající se výzkumem potravin. 
Zaměřili se na to, aby se chlazená zelenina a ovoce udrželi déle čer-
stvé díky Tupperware cirkulačnímu systému ACE (Atmosphere Con-
trolled Environment).

Jak funguje ventilační systém ACE?
• Ovoce a zelenina i po sklizni nadále “dýchají”. Mění prospěšný 

kyslík na oxid uhličitý.
• Třípolohový ventilační systém vyrovnává tok kyslíku, který 

proudí dovnitř a oxidu uhličitého, který proudí ven a tím se reg-
uluje atmosféra uvnitř nádoby.

• Některé druhy ovoce a zeleniny vyžadují více kyslíku než os-
tatní, aby zůstaly déle čerstvé a svěží. Nádoby Prima klima 
II umožňují skladovat potraviny ze stejné skupiny, tedy podle 
toho, jaký vzduch potřebují.

PERFEKTNÍ PODMÍNKY NA SKLADOVÁNÍ VŠECH DRUHŮ VAŠÍ 
OBLÍBENÉ ZELENINY!

Nádoby Prima klima II mají 3 ventilační pozice:

Polootevřená pozice
Tuto možnost použijte na střední větrání. Jazýček 
jezdce posuňte k piktogramu s půlkruhem.

Zavřená pozice
Tuto možnost použijte na velmi malé větrání. 
Jazýček jezdce posuňte k piktogramu s plným 
kruhem.

Otevřená pozice
Tuto možnost použijte, pokud potřebujete, aby 
velký otvor na víku byl otevřený na plné větrání. 
Jazýček jezdce posuňte k piktogramu s lesklým 
prázdným kruhem.



Piktogramy níže zobrazují běžnou zeleninu a ovoce. Jsou rozdělené 
do třech kategorií podle množství vzduchu, který potřebují k „dýchání“. 
Vyberte správný piktogram a uskladněte ovoce a zeleninu v optimál-
ních podmínkách. Na nádobách nenajdete všechny druhy ovoce a 
zeleniny, protože rozměrově větší zelenina vyžaduje uskladnění ve 
větší nádobě a naopak. (Např. Květák se nevejde do Prima klimy II 375 
ml).

Nádoby Prima klima II nabízíme v různých velikostech, aby vyhovovaly 
všem vašim potřebám: Prima klima II 375 ml, Prima klima II 800 ml, 
Prima klima II 1,8 l vysoká, Prima klima II 1,8 l nízká, Prima klima II 4,4 
l, Prima klima II 6,1 l, Prima klima II 9,9 l a Prima klima II 3,2 l vysoká.

polootevřená / uzavřená / otevřená pozice / nevhodné do lednice



POLOOTEVŘENÁ POZICE

zelí pomeranče fenykl

salát borůvky pak choi

zelené 
fazolky jarní cibulka mango

artyčoky květák citrony

kedlubna čerstvé by-
linky hrušky

papriky chilli pa-
pričky jablka

pórek petržel limetky

rebarbora fazolové 
klíčky



celer mrkev jahody

batáty tuřín třešně

okurka hroznové 
víno fíky

ředkvičky řapíkatý 
celer maliny

řepa zázvor

římský salát cuketa

UZAVŘENÁ POZICE



brokolice kapusta hrášek

Aartyčoky špenát zelený 
chřest

kukuřice čekanka bílý chřest

růžičková 
kapusta houby

OTEVŘENÁ POZICE

avokádo dýně švestky

lilek kiwi banány

máslová 
dýně broskve

cherry ra-
jčata

rajčata

NEVHODNÉ DO LEDNICE X


