
Tupperware VentSmart
Täname, et valisite meie revolutsioonilised patenteeritud VentSmart 
nõud. Need „intelligentsed“ nõud töötati välja Florida Ülikooli ja Tup-
perware parimate toiduteadlaste
koostöös, et hoida külmkappi pandud köögi- ja puuvilju Tupperware 
ACE („Atmosphere Controlled Environment“) süsteemi kasutades 
kauem värskena.

Kuidas ACE-süsteem töötab?
• Puu- ja köögiviljad jätkavad isegi pärast koristamist „hin-

gamist“, vahetades kasulikku hapnikku süsinikdioksiidi vastu.
• VentSmart nõude kolme valikuga õhutussüsteem tasakaalust-

ab sissetulevat hapnikuvoolu ja välja minevat süsinikdioksiidi 
voolu, mis omakorda reguleerib nõus olevat õhustikku.

• Mõned puu- ja köögiviljad vajavad värske ning krõmpsuvana 
püsimiseks teistest rohkem hapnikku. VentSmart nõud võimal-
davad teil hoida samasse „hingamise“ rühma (madal, kesk-
mine ja kõrge) kuuluvaid tooteid üheskoos, säilitades toidu-
aineid kauem värsketena.

TÄIUSLIK ÕHUTAMINE JA TÄIUSLIKUD SÄILITUSTINGIMUSED 
KÕIGILE TEIE LEMMIK-KÖÖGIVILJADELE!

VentSmart nõud pakuvad kolme õhutamise valikut.

Poolavatud
Joondage klapp poolringi kujutisega piktogrammil.
Kasutage seda valikut keskmiselt hingavate viljade 
kergeks ventileerimiseks.

Suletud
Joondage klapp piktogrammil oleva täielikult sisse 
lõigatud ringiga. Kasutage seda valikut vähesel 
määral hingavate viljade jaoks.

Täielikult avatud
Joondage klapp piktogrammil oleva seest tühja ja 
läikiva ringiga. Kasutage seda valikut väga hinga-
vate viljade jaoks.



Alloleval piktogrammil on esitatud levinud köögi- ja puuviljad klassifit-
seerituna vastavalt „hingamise“ tasemele, mida nad vajavad. Kasutage 
seda selleks, et kontrollida hoiustatavate toodete tüüpi.
Pange palun tähele, et iga nõu sildil ei ole toodud ära kõik puu- ja köö-
giviljad; teatud tüüpi tooted vajavad suuremaid anumaid (näiteks ei 
mahu lillkapsas mini-suuruses nõusse).

VentSmart nõusid on teie vajadustega sobimiseks erinevates suurust-
es: mini (375 ml), väike madal (800 ml), väike kõrge (1,8 l), keskmine 
madal (1,8 l), keskmine kõrge (4,4 l), suur kõrge (6,1 l), kõrge (9,9 l) ja 
vertikaalne (3,2 l).

Poolavatud/ Suletud/ Täielikult avatud/Mitte külmkapis hoidmiseks



POOLAVATUD

Kapsas Apelsinid Apteegitill

Lehtsalat Mustikad Paksoi

Rohelised 
oad

Roheline 
sibul Mangod

Maapirnid Lillkapsas Sidrunid

Nuikapsas Värsked 
ürdid Pirnid

Paprikad Tšillid Õunad

Puerro Pastinaak Laimid

Rabarber Ubade idud



Juurseller Porgandid Maasikad

Bataadid Naerid Kirsid

Kurgid
Valged/
punased 
viinamarjad

Viigimarjad

Redised Seller Vaarikad

Peet Ingver

Rooma 
salat Kabatšokk

SULETUD



Brokoli Lehtkapsas Herned

Artišokid Spinat Roheline 
spargel

Mais Endiiviad Valge spar-
gel

Rooskapsas Seened

TÄIELIKULT AVATUD

Avokaado Kõrvitsad Ploomid

Baklažaan Kiivid Banaanid

Keegelkõr-
vits Virsikud Kirsstoma-

tid

Tomatid

MITTE KÜLMKAPIS HOIDMISEKS X


