
Tupperware Ақылды Тоңазытқыш
Біздің революциялық патенттелген Ақылды Тоңазытқыш 
контейнерлерін таңдағаныңыз үшін рахмет. Бұл “ақылды” 
контейнерлер университеттің азық-түлік саласындағы жетекші 
ғалымдарымен бірлесе отырып жасалды Флорида және Tupperware 
пайдалану кезінде салқындатылған көкөністер мен жемістерді ұзақ 
уақыт сақтау үшін ACE пластикалық контейнерлер (атмосферада 
бақыланатын ортада) жүйесі.

ACE жүйесі қалай жұмыс істейді?
• Егін жиналғаннан кейін де жемістер мен көкөністер алмасып, 

“дем алуды” жалғастырады көмірқышқыл газына пайдалы 
оттегі.

• 3-Ақылды Тоңазытқыш контейнерлерінің желдету жүйесі 
кіретін және шығатын оттегінің ағынын теңестіреді 
көмірқышқыл газы, ол контейнер ішіндегі атмосфераны 
реттейді.

• Кейбір жемістер мен көкөністер жаңа және қытырлақ болу 
үшін басқаларға қарағанда көбірек оттегін қажет етеді 
Ventsmart контейнерлері бір “дем алатын”–төмен топтағ

БАРЛЫҚ СҮЙІКТІ КӨКӨНІСТЕРІҢІЗ ҮШІН ЖЕЛДЕТУ ЖӘНЕ 
САҚТАУДЫҢ ТАМАША ШАРТТАРЫ!

Ақылды Тоңазытқыш Контейнерлері желдетудің үш нұсқасын 
ұсынады:

Жартылай ашық 
Қойындыны жартылай шеңбермен туралаңыз
пиктограммада. Бұл опцияны оңай пайдалану 
үшін пайдаланыңыз орташа тыныс алу 
аппараттарына арналған желдету.

Жабық
Тілді толығымен тегістелген шеңбермен 
туралаңыз пиктограммада. Бұл опцияны төмен 
тыныс алатын адамдар үшін қолданыңыз.

Толығымен Ашық
Тілді қуыспен туралаңыз пиктограммадағы 
жылтыр шеңбер. Пайдаланыңыз үшін осы 
параметрді высокодышащих.



Төмендегі пиктограмма деңгейге сәйкес жіктелген қарапайым 
көкөністер мен жемістерді көрсетеді оларға қажет “тыныс 
алу”. Оны сақтайтын өнім түрін тексеру үшін пайдаланыңыз. 
Назар аударыңыз, бәрі бірдей емес жемістер мен көкөністер әр 
контейнердің затбелгісінде көрсетілген, кейбір өнімдер үлкен 
мөлшерде қажет контейнерлер (мысалы, гүлді қырыққабат 
шағын өлшемге сәйкес келмейді).

Ақылды Тоңазытқыш контейнерлері сіздің қажеттіліктеріңізге 
сәйкес әртүрлі мөлшерде келеді: Мини (375 мл), Кіші төмен (800 
мл). мЛ), Кіші жоғары (1,8 Л), Орташа Төмен (1,8 Л), Орташа 
Жоғары (4,4 Л), үлкен жоғары (6,1 Л), жоғары (9,9 Л) және тік (3,2 
Л).

Жартылай ашық / жабық / толық ашық / тоңазытқыш үшін емес



Ақылды 

Қырыққ- 
абат

Апельс-
индер Аскөк

Салат Көкжидек Паксой

Жасыл 
Бұршақ

Көктем 
Пияз Манго

Jerusalem 
Артишоктар

Гүлді 
қырыққабат Лимон

Кольраби Жаңа 
Піскен Көк

Жаңа 
Піскен Көк

Қоңыр 
Бұрыш

Чили 
Бұрышы Алма

Пияз Пастернак Жабысқақ

Рубарб Өскіндер 
Болды



Сельдерей Сәбіз Құлпынай

Тәтті 
пирогтар Репа Шие

Қияр Ақ / қызыл 
жүзім Інжір

Шалғам Сельдерей Расберри

Қызылша Зімбір

Ромен 
Салаты Цуккини

Жабық



Брокколи Қырыққ 
-абат Бұршақ

Артишо-
ктар Шпинат Жасыл 

Спаржа

Жүгері Эндивий Ақ Спаржа

Брюссель 
өскіндері

Саңырау- 
құлақтар

ТОЛЫҒЫМЕН АШЫҚ

Авокадо Асқабақ Плумаж

Баялды Киви Банандар

Жаңғақ 
қосылған 
асқабақ

Шабдалы
Шие 
қызанақ-
тары

Қызанақ

ТОҢАЗЫТҚЫШ ҮШІН ЕМЕС X


