
Tupperware VentSmart
Dėkojame, kad renkatės mūsų novatoriškus patentuotus „VentSmart“ 
indus. Šie „sumanūs“ indai buvo sukurti bendradarbiaujant geri-
ausiems maisto srities mokslininkams iš Floridos universiteto ir „Tup-
perware“ taip, kad šaldytuve laikomi vaisiai ir daržovės ilgiau išliktų 
švieži „Tupperware“ ACE (kontroliuojamos atmosferos aplinka) siste-
mos dėka.

Kaip veikia ACE sistema?
• Nuskintos ar nupjautos daržovės ir vaisiai ir toliau „kvėpuoja“ – 

įsisavina deguonį ir išskiria anglies dioksidą.
• „VentSmart“ indų 3 padėčių vožtuvų sistema subalansuoja 

įleidžiamo deguonies ir išleidžiamo anglies dioksido srautus ir 
taip sureguliuoja atmosferą indo viduje.

• Kai kuriems vaisiams ir daržovėms reikia daugiau deguonies, 
kad jie išliktų švieži ir traškūs. „VentSmart®“ induose galite 
kartu laikyti skirtingus produktus, kurie reikalauja tiek pat de-
guonies (mažai, vidutiniškai ar daug), kad jie ilgiau išliktų 
švieži.

IDEALI VENTILIACIJA IR LAIKYMO SĄLYGOS VISOMS JŪSŲ 
MĖGSTAMOMS DARŽOVĖMS!

„VentSmart“ indų vožtuvai turi 3 padėtis:
Pusiau atidaryta
Nustatykite vožtuvo skirtuką ties pusmėnulio
piktograma. Ši padėtis skirta produktams, kuriems 
reikalingas vidutinis deguonies kiekis.

Uždaryta
Nustatykite vožtuvo skirtuką ties išraižyto apskri-
timo piktograma. Ši padėtis skirta produktams, 
kuriems reikalingas nedidelis deguonies kiekis.

Visiškai atidaryta
Nustatykite skirtuką ties tuščiavidurio blizgaus ap-
skritimo piktograma.Ši padėtis skirta produktams, 
kurie reikalauja daug deguonies.



Apačioje esančioje piktogramoje pavaizduoti populiariausi vaisiai ir 
daržovės, suskirstyti pagal deguonies poreikį. Naudokite ją, kad pa-
tikrintumėte laikomų produktų sąlygas. Atkreipkite dėmesį, kad ant 
indelių pavaizduoti ne visi vaisiai ir daržovės, nes kai kuriems jų reikia 
didesnių indelių (pavyzdžiui, žiedinis kopūstas netilps į 375 ml indelį).

„VentSmart“ indeliai yra įvairių dydžių:
375 ml, žemasis (800 ml), aukštasis (1,8 l), žemasis (1,8 l), aukštasis 
(4,4 l), aukštasis (6,1 l), aukštasis (9,9 l) ir vertikalusis (3,2 l).

Pusiau atidaryta / Uždaryta / Visiškai atidaryta / Nelaikyti šaldytuve



PUSIAU ATIDARYTA

Kopūstas Apelsinai Pankoliai

Salotos Mėlynės Kininis bas-
tutis

Žaliosios 
pupelės

Laiškiniai 
svogūnai Mangai

Topinambai Žiedinis 
kopūstas Citrinos

Kaliaropės Žolelės Kriaušės 

Kriaušės Aitriosios 
paprikos Obuoliai

Obuoliai Pastarnokas Žaliosios 
citrinos

Rabarbarai Šparaginės 
pupelės



Saliero šak-
nis Morkos Braškės

Saldžiosios 
bulvės Ropės Vyšnios

Agurkai
Žaliosios/ 
raudonosios 
vynuogės

Figos

Ridikėliai Saliero stie-
bai Avietės

Burokėliai Imbieras

Romaninės 
salotos Cukinijos

UŽDARYTA



Brokoliai Lapinis 
kopūstas Žirneliai

Artišokai Špinatai Žalieji 
šparagai

Kukurūzai Cikorija Baltieji 
šparagai

Briuselio 
kopūstai Grybai

VISIŠKAI 

Avokadai Moliūgai Slyvos

Baklažanai Kiviai Bananai

Sviestinis 
moliūgas Persikai Vyšniniai 

pomidorai

Pomidorai

NELAIKYTI ŠALDYTUVE X


