
Τupperware Δοχεία ‘Εξυπνης Ψύξης
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα επαναστατικά και 
πατενταρισμένα Δοχεία Έξυπνης Ψύξης. Αυτά τα «έξυπνα» δοχεία 
σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με τους κορυφαίους επιστήμονες 
τροφίμων από το Πανεπιστήμιο της Φλόριντα και την Tupperware για 
να διατηρήσουν τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα, xρησιμοποιώντας το Σύστημα Ελεγχόμενης 
Κυκλοφορίας του αέρα της Tupperware ACE (Atmosphere Controlled 
Environment).

Πως λειτουργεί το σύστημα Ελεγχόμενης Κυκλοφορίας του αέρα;
• Ακόμα και μετά το πέρας του θερισμού τους, τα φρούτα και 

τα λαχανικά συνεχίζουν να «αναπνέουν» ανταλλάζοντας 
ευεργετικό οξυγόνο με διοξείδιο του άνθρακα.

• Το σύστημα εξαερισμού τριών κατευθύνσεων των Δοχείων 
Έξυπνης Ψύξης εξισορροπεί τη ροή οξυγόνου που εισέρχεται 
και το διοξείδιο του άνθρακα που εξέρχεται, ρυθμίζοντας 
μάλιστα την ατμόσφαιρα που δημιουργείται μέσα στο δοχείο.

• Ορισμένα φρούτα και λαχανικά χρειάζονται περισσότερο 
οξυγόνο από κάποια άλλα για να παραμείνουν φρέσκα και 
αναλλλοίωτα. Τα Δοχεία Έξυπνης Ψύξης σας επιτρέπουν να 
συντηρείτε τα φρούτα και τα λαχανικά σας ανάλογα με το αν 
αναπνέουν λίγο, μέτρια ή πολύ.

ΤΕΛΕΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ 
ΣΑΣ ΛΑΧΑΝΙΚΑ!

Τα Δοχεία Έξυπνης Ψύξης προσφέρουν 3 επιλογές συντήρησης:

Βαλβίδα μισάνοικτη
Τοποθετήστε τη βαλβίδα στο μισάνοικτο 
χαραγμένο κύκλο του εικόνας. Χρησιμοποιήστε 
αυτή την επιλογή για προϊόντα που αναπνέουν 
μέτρια

Βαλβίδα κλειστή
Τοποθετήστε τη βαλβίδα στο πλήρως χαραγμένο 
κύκλο της εικόνας. Χρησιμοποιήστε αυτή την 
επιλογή για προϊόντα που αναπνέουν λίγο.

Βαλβίδα ανοικτή
Τοποθετήστε τη βαλβίδα στον μη χαραγμένο 
- γυαλιστερό κύκλο του πικτογράμματος. 
Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για προϊόντα 
που αναπνέουν πολύ.



Το παρακάτω πικτόγραμμα απεικονίζει συνηθισμένα λαχανικά και 
φρούτα ταξινομημένα σύμφωνα με το επίπεδο της
«αναπνοής» που χρειάζονται. Χρησιμοποιήστε το για να ελέγξετε 
τον τύπο των φρούτων και των λαχανικών που συντηρείτε. Να 
σημειωθεί πως  δεν είναι σημειωμένα όλα τα φρούτα και τα λαχανικά  
στην ετικέτα κάθε δοχείου, ορισμένοι τύποι φρούτων και λαχανικών 
απαιτούν μεγαλύτερα δοχεία. (Για παράδειγμα, το κουνουπίδι δεν 
χωράει στο μικρό μέγεθος).

Τα Δοχεία Έξυπνης Ψύξης διατίθενται σε διάφορα μεγέθη που 
ταιριάζουν ανάλογα με τις ανάγκες σας: Μίνι (375 ml), Xαμηλό (800
ml), Ψηλό (1,8 λ.), Χαμηλό (1,8 λ.), Ψηλό (4,4λ.), Ψηλό (6,1λ.), Ψηλό 
(9,9λ.) και Παραλ/μο (3,2λ.).

Μισάνοικτη/Κλέιστή/Ανοικτή βαλβίδα/Δεν τοποθετείται στο ψυγείο



ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΙΣΑΝΟΙΚΤΗ

Λάχανο Πορτοκάλια Mάραθο

Μαρούλι Bατόμουρα Κινέζικο 
Λαχανικό

Φασολάκια Φρέσκο 
Κρεμμύδι Mάνγκο

Aγκινάρες 
Ιερουσαλήμ

Κουνου- 
πίδια Λεμόνια

Γογγύλια Φρέσκα 
Βότανα Aχλάδια

Κόκκινες 
Πιπεριές

Kαυτερές 
Πιπεριές Μήλα

Πράσα Παστινάκι Λάιμ

Ραβέντι Φύτρες 
Φασολιών



Σελινόριζα Καρότα Φράουλες

Γλυκοπ- 
ατάτες Γογγύλια Κεράσια

Αγγούρια
Λευκά/
Κόκινα 
Σταφύλια

Σύκα

Ραπανάκια Σέλινο Βατόμουρα

Παντζάρια Τζίντζερ

Μαρούλι Κολοκυ- 
θάκια

ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΛΕΙΣΤΗ



Μπρόκολο Λαχανίδα Αρακάς

Αγκινάρες Σπανάκι Πράσινα 
Σπαράγγια

Καλαμπόκι Aντίδια Λευκά 
Σπαράγγια

Λαχανάκια 
Βρυξελλών Mανιτάρια

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΟΙΚΤΗ

Αβοκάντο Κολοκύθες Δαμάσκηνα

Μελιτζάνες Ακτινίδια Μπανάνες

Kολοκύθες Ροδάκινα Τοματίνια

Τομάτες

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ X


