
Tupperware VentSmart
Takk for at du valgte våre revolusjonerende, patenterte VentSmart-be-
holdere. Disse «intelligente» beholderne ble designet i et samarbeid 
mellom fremstående matforskere fra Universitetet i Florida og Tup-
perware. For å holde grønnsaker og frukt som oppbevares i kjøleskap 
friskere lenger, brukes et Tupperwares ACE-system (Atmosphere Con-
trolled Environment). 

Hvordan fungerer ACE-systemet?
• Etter at frukt og grønnsaker er høstet inn, fortsetter de å «pus-

te» ved å bytte ut gunstig oksygen med karbondioksid.
• VentSmart-beholdere har et 3-veis ventileringssystem som 

balanserer strømmen av oksygen som kommer inn med kar-
bondioksidet som går ut, noe som regulerer atmosfæren inni 
beholderen.

• Enkelte grønnsaker og frukt krever mer oksygen enn andre 
for å holde seg friske og sprø. VentSmart-beholdere gir deg 
muligheten til å oppbevare frukt og grønnsaker som trenger lik 
mengde oksygen sammen (lav, middels, høyt inntak av oksy-
gen). Dette gjør at de holder seg friskere lenger.

PERFEKTE FORHOLD FOR VENTILASJON OG OPPBEVARING 
FOR ALLE FAVORITTGRØNNSAKENE DINE! 

VentSmart-beholdere tilbyr tre alternativer for ventilasjon:

    Halvåpen
Skyv fliken til halvsirkelen 
på bildesymbolet. Bruk dette alternativet for lett 
ventilasjon for middels inntak av oksygen.

Lukket
Skyv fliken til den hele sirkelen 
på bildesymbolet. Bruk dette alternativet for lavt 
inntak av oksygen.

Helt åpen
Skyv fliken til den hule, blanke sirkelen på bilde-
symbolet.  Bruk dette alternativet for høyt inntak av 
oksygen.



Diagrammet nedenfor viser vanlige grønnsaker og frukt klassifisert 
etter hvilket  oksygennivå de trenger. Bruk det for å finne ut hvilken pro-
dukttype du oppbevarer. Vennligst merk at ikke all frukt og grønnsaker 
vises på hver beholders etikett. Enkelte produkttyper krever større be-
holdere (for eksempel vil ikke blomkål få plass i Mini-størrelsen). 

VentSmart-beholdere finnes i ulike størrelser for å passe til dine behov: 
Mini (375 ml), Liten lav (800 ml), Liten høy (1,8 l), Medium lav (1,8 l), 
Medium høy (4,4 l), Stor høy (6,1 l), Høy (9,9 l) og Vertikal (3,2 l).

Halvåpen/Lukket/Helt åpen/Ikke for kjøleskap



Halvåpen

Kål Appelsiner Fennikel

Salat Blåbær Paksoi

Grønne 
bønner Vårløk Mangoer

Jordskokk Blomkål Sitroner

Knutekål Ferske urter Pærer

Paprikaer Chilipep-
pere Epler

Purreløker Pastinakk Lime

Rabarbra Bønne-
skudd



Sellerirot Gulrøtter Jordbær

Søtpoteter Neper Kirsebær

Agurker Hvite/røde 
druer Fikener

Reddiker Selleri Bringebær

Rødbete Ingefær

Roma-
nosalat Squash

Lukket



Brokkoli Grønnkål Erter

Artisjokker Spinat Grønn as-
parges

Mais Sikori Hvit aspar-
ges

Rosenkål Sopp

Helt åpen

Avokado Gresskar Plommer

Aubergine Kiwier Bananer

Flas-
kegresskar Ferskener Cherryto-

mater

Tomater

IKKE FOR KJØLESKAP X


