
Tupperware VentSmart
Tak fordi du valgte vores revolutionerende, patenterede VentSmart-be-
holdere.  
De “intelligente” beholdere er designet i samarbejde med nogle af de 
bedste fødevareforskere fra University of Florida og Tupperware for 
at holde afkølede grøntsager og frugt friske i længere tid ved hjælp af 
Tupperwares ACE-system (Atmosphere Controlled Environment). 

Hvordan fungerer ACE-systemet?
• Når frugt og grøntsager er høstet, fortsætter de med at ”trække 

vejret” og forvandler den gavnlige ilt til kuldioxid.
• VentSmart-beholdernes 3-vejs ventilationssystem afbalancerer 

den strøm af ilt, der kommer ind, og den kuldioxid, der sendes 
ud, og regulerer dermed atmosfæren i beholderen.

• Nogle frugter og grøntsager kræver mere ilt end andre for at 
holde sig friske og sprøde. VentSmart-beholderne giver dig 
mulighed for at opbevare fødevarer fra det samme ventilsys-
tem - lav, medium og høj - sammen, hvilket holder madvarerne 
friske i længere tid.

PERFEKTE VENTILATIONS- OG OPBEVARINGSBETINGELSER 
TIL ALLE DINE FORETRUKNE GRØNTSAGER 

VentSmart-beholderne tilbyder tre typer af ventilation:
Halvåben
Sæt pilen ud for den halve cirkel på piktogrammet. 
Brug denne indstilling til de fødevarer, der kræver 
lidt eller medium ilt.

Lukket
Sæt pilen ud for den fuldt markerede cirkel  i pik-
togrammet. Brug indstillingen til de fødevarer, der 
kræver lidt ilt.

Helt åben
Sæt pilen ud for den tomme, blanke cirkel på pik-
togrammet.  Brug indstillingen til de fødevarer, der 
kræver meget ilt.



Piktogrammet nedenfor viser almindelige grøntsager og frugter, som 
er klassificeret efter hvor meget ilt, de har brug for. Brug den til at kon-
trollere den type af fødevare, du opbevarer. Bemærk, at det ikke er 
alle frugter og grøntsager, som vises på hver beholders etiket. Visse 
varer kræver større beholdere (f.eks. kan blomkål ikke være i Mini-stør-
relsen).

VentSmart-beholderne fås i forskellige størrelser, der passer til dine 
behov: Mini (3,75 dl), lille lav (8 dl), lille høj (1,8 l), medium lav (1,8 l), 
medium høj (4,4 l), stor høj (6,1 l), høj (9,9 l) og Vertikal (3,2 l).

Halvåben / lukket / helt åben / ikke til køleskab



Halvåben

Kål Appelsiner Fennikel

Salat Blåbær Pak choi

Grønne 
bønner Forårsløg Mango

Jordskokker Blomkål Citroner

Kålrabi Friske urter Pærer

Peberfrugter Chilipeber Æbler

Porrer Pastinak Limefrugter

Rabarber Bønnespirer



Knoldselleri Gulerødder Jordbær

Søde karto-
fler Majroer Kirsebær

Agurker
Grønne / 
røde vindru-
er

Figner

Radiser Selleri Hindbær

Rødbede Ingefær

Romaine-
salat Courgetter

Lukket 



Broccoli Grønkål Ærter

Artiskokker Spinat Grøn aspar-
ges

Majs Endives Hvide as-
parges

Rosenkål Svampe

Helt åben

Avocado Græskar Blommer

Aubergine Kiwier Bananer

Butternut 
squash Ferskner Cherryto-

mater

Tomater

IKKE TIL KØLESKAB X


