
Tupperware VentSmart
Kiitos, että valitsit säilytyksen mullistavat patentoidut VentSmart-säi-
lytysastiamme. Nämä “älykkäät” säilytysastiat on suunniteltu 
yhteistyössä Floridan yliopiston ja Tupperwaren huippututkijoiden 
kanssa pitämään jääkaapissa säilytettävät vihannekset ja hedelmät 
pidempään tuoreina käyttämällä Tupperwaren ACE (Atmosphere Con-
trolled Environment) -järjestelmää. 

Kuinka ACE-järjestelmä toimii?
• Sadonkorjuun jälkeenkin hedelmät ja vihannekset jatkavat 

“hengittämistä” vaihtamalla hyödyllistä happea hiilidioksidiksi.
• VentSmart-säilytysastioiden 3-suuntainen tuuletusjärjestelmä 

tasapainottaa sisään tulevan hapen virtausta ja hiilidioksidin 
ulosvirtausta, mikä säätelee säilytysastian sisällä olevaa sisäil-
maa.

• Jotkut hedelmät ja vihannekset vaativat enemmän happea kuin 
toiset pysyäkseen tuoreina ja raikkaina. VentSmart-säilytysas-
tioiden avulla voit säilyttää saman “hengitys” -ryhmän tuotteita 
– niin matalan, keskitason kuin korkean – pitäen elintarvikkeet 
tuoreina pidempään

TÄYDELLISET ILMANKIERTO- JA SÄILYTYSOLOSUHTEET 
KAIKILLE SUOSIKKIVIHANNEKSILLESI! 

VentSmarti-säilytysastioiden kolme ilmankiertovaihtoehtoa:

Puoliksi auki
Kohdista kieleke kuvakkeen puoliympyrän  
kohdalle. Käytä tätä vaihtoehtoa kevyeen ilmanki-
ertoon keskitasolla hengittäville elintarvikkeille.

Suljettu
Kohdista kieleke kuvakkeen kokonaan kaiverretun  
ympyrän kohdalle. Käytä tätä vaihtoehtoa vähän 
hengittäville elintarvikkeille.

Täysin auki
Kohdista kieleke kuvakkeen tyhjän, kiiltävän ympy-
rän kohdalle.  Käytä tätä vaihtoehtoa paljon hengit-
täville elintarvikkeille.



Alla olevassa kuvakkeessa on yleisiä vihanneksia ja hedelmiä, jotka 
on luokiteltu niiden vaatiman “hengitystason” mukaan. Sen avulla voit 
tarkistaa, minkä tyyppistä elintarviketta olet säilyttämässä. Huomaa, 
että kaikkia hedelmiä ja vihanneksia ei ole mainittu jokaisen säilyty-
sastian etiketissä; tietyntyyppiset elintarvikkeet edellyttävät suurempia 
säilytysastioita (esimerkiksi kukkakaali ei mahdu Mini-koon sisälle). 

VentSmart-säilytysastioita on saatavana erikokoisina tarpeidesi mu-
kaan: Mini (375 ml), pieni matala (800 ml), pieni korkea (1,8 l), ke-
skikoko matala (1,8 l), keskikoko korkea (4,4 l), suuri korkea (6,1 l), 
korkea (9,9 l) ja pystysuora (3,2 l).

Puoliksi auki/Suljettu/Täysin auki/Ei jääkaappiin



Puoliksi auki

Kaali Appelsiinit Fenkoli

Salaatti Mustikat Paksoi

Tarhapavut Kevätsipuli Mangot

Maa-arti-
sokat Kukkakaali Sitruunat

Kyssäkaali Tuoreet yrtit Päärynät

Paprikat Chilipippurit Omenat

Purjot Palsternak-
ka Limet

Raparperi Pavunidut



Juuriselleri Porkkanat Mansikat

Bataatit Nauriit Kirsikat

Kurkut
Valkoiset 
/ punaiset 
viinirypäleet

Viikunat

Retiisi Selleri Vadelmat

Punajuuri Inkivääri

Roomansa-
laatti

Kesäkurpit-
sa

Suljettu



Parsakaali Lehtikaali Herneet

Artisokat Pinaatti Vihreä par-
sa

Maissi Endiivit Valkoinen 
parsa

Ruusukaali Sienet

Täysin auki

Avokado Kurpitsat Luumut

Munakoiso Kiivit Banaanit

Myskikurpit-
sa Persikat Kirsikkato-

maatit

Tomaatit

EI JÄÄKAAPPIIN X


