
Tupperware Új Generációs IQ
Köszönjük, hogy forradalmian új, szabadalmaztatott Új Generációs IQ 
edényeinket választotta. Ezeket az „intelligens” tartályokat a Tupper-
ware a Floridai Egyetem vezető élelmiszer-tudósaival együttműködve 
tervezték, hogy a Tupperware ACE (Kontrollált Levegőáramlású 
környezet) rendszerének felhasználásával hosszabb ideig frissen 
tartsák a hűtött zöldségeket és gyümölcsöket.

Hogy műkődik az ACE Rendszer?
• A gyümölcsök és zöldségek még a leszedésük után is 

„lélegeznek”, a hasznos oxigént szén-dioxiddá cserélik.
• A Új Generációs IQ edények három állású lélegző rendszere 

kiegyensúlyozza a beáramló oxigén áramlását és a kimenő 
szén-dioxid áramlását, amely szabályozza a tartály belsejében 
lévő légkört.

• Egyes gyümölcsök és zöldségek több oxigént igényelnek, 
mint mások, hogy frissek és ropogósak maradjanak. A Új Gen-
erációs IQ tartályok lehetővé teszik, hogy ugyanazon „légző” 
csoportból származó - alacsony, közepes és magas - termése-
ket tárolja együtt, így az ételek hosszabb ideig frissek marad-
nak

TÖKÉLETES SZELLŐZÉS ÉS TÁROLÁSI FELTÉTELEK MINDEN 
KEDVENC ZÖLDSÉGÉHEZ!

Az Új Generációs IQ konténerek három szellőzési lehetőséget kínál-
nak:

Félig nyitott
Igazítsa a fület a félkör piktogramhoz. Használja 
ezt az opciót a közepes levegő igényűekhez.

Zárt
Igazítsa a fület a piktogramot a teli körhöz. 
Használja ezt az opciót alacsony levegő ig-
ényűekhez.

Teljesen nyitott
Igazítsa a fület az üres kör piktogramhoz.
Használja ezt az opciót magas levegő ig-
ényűekhez.



Az alábbi piktogram gyakran használt zöldségeket és gyümölcsöket 
mutatják a szükséges „légzés” szintek szerint. Ezzel ellenőrizhe-
ti a tárolt termékek típusát. Felhívjuk figyelmét, hogy nem minden 
gyümölcs és zöldség van feltüntetve az egyes edények címkéjén, 
bizonyos típusú termékek nagyobb tartályokat igényelnek (például a 
karfiol nem fér bele a Mini méretbe).

Új Generációs IQ a konténerek különféle méretben kaphatók, hogy 
megfeleljenek az Ön igényeinek: 
Mini (375 mL), Kicsi Alacsony (800mL), Kicsi Magas (1.8 L), Közepes 
Alacsony (1.8 L), Közepes Magas (4.4 L), Nagy Magas (6.1 L), Ma-
gas(9.9 L) és Álló (3.2 L).

Félig nyitott / zárt / teljesen nyitott / hűtőszekrénybe nem ajánlott



FÉLIG NYITOTT

Káposzta Narancs Édesgyökér

Saláta Áfonya Bok choy

Zöldbab Újhagyma Mangó

Csicsóka Karfiol Citrom

Karalábé Friss fűszer-
növény Körté

Kaliforniai 
paprika

Chili  Alma

Zellerszár Fehérrépa Lime

Rebarbara Babcsíra



Zellergumó Répa Eper

Édesburgo-
nya Retek Cseresznye

Uborka Fehér/Piros 
szőlő Füge

Retek Zellerlevél Málna

Cékla Gyömbér

Római salá-
ta Cukkini

ZÁRT



Brokkoli Kelkáposzta Borsó

Articsóka Spenót Zöld spárga

Kukorica Endívia Fehér spár-
ga

Kelbimbó Gomba

TELJESEN NYITOTT

Avokádó Tök Szilva

Padlizsán Kiwi Banán

Sütőtök Barack Koktél-
paradicsom

Paradicsom

NEM AJÁNLOTT HŰTŐBE X


