
Tupperware VentSmart
Îți mulțumim pentru că ai ales recipientele noastre revoluționare 
paten-tate VentSmart. Aceste recipiente ”inteligente” au fost 
concepute de Tupperware în colaborare cu cercetători în domeniul 
științelor alimen-tare de la Universitatea din Florida pentru a păstra 
legumele și fructele la frigider mai mult timp, cu ajutorul sistemului 
Tupperware MAC (Me-diu de Atmosferă Controlată).

Cum funcționează sistemul MAC?
• Chiar și după culegere, fructele și legumele continuă să 

“re-spire” prin transformarea oxigenului benefic în dioxid de 
car-bon.

• Sistemul triplu de ventilare al recipientelor VentSmart® 
echili-brează fluxul de oxigen și dioxid de carbon, ceea ce 
balan-sează atmosfera din interiorul acestora.

• Anumite fructe și legume au nevoie de mai mult oxigen decât 
altele pentru a rămâne proaspete și crocante. Recipientele 
VentSmart îți permit să stochezi împreună produsele care au 
nevoie de o cantitate similară de oxigen, păstrându-le astfel 
proaspete pentru o periodă mai lungă de timp.

VENTILARE ȘI CONDIȚII DE PĂSTRARE PERFECTE PENTRU 
TOATE LEGUMELE ȘI FRUCTELE TALE PREFERATE!

Recipientele VentSmart oferă trei tipuri de ventilare:

Întredeschis
Aliniază închizătorul cu semicercul de pe 
picto-gramă. Folosește această opțiune pentru 
ventilar-ea ușoară a produselor care au nevoie de 
o canti-tate medie de aer.

Închis
Aliniază închizătorul cu cercul complet de pe 
pic-togramă. Folosește această opțiune pentru 
legu-mele și fructele care au nevoie de puțin aer.

Complet deschis
Aliniază închizătorul cu cercul lucios, transparent, 
de pe pictogramă. Folosește această opțiune 
pen-tru produsele care au nevoie de mult aer. 



Întredeschis/Închis/Complet deschis/Nu se păstrează la frigider

Pictograma de mai jos arată legume și fructe clasificate în funcție de 
nivelul la care trebuie să “respire”. Folosește-o pentru a verifica tipul 
de produse pe care vrei să le păstrezi. Atenție! Legumele și fructele 
nu sunt toate ilustrate pe eticheta fiecărui recipient, anumite tipuri de 
pro-duse necesită recipiente mai mari. (De exemplu, conopida nu 
încape în mărimea Mini).

Recipientele VentSmart vin într-o varietate de mărimi pentru a se 
potrivi nevoilor tale: Mini (375 mL), Mic Jos (800 mL), Mic Înalt (1.8 L), 
Mediu Jos (1.8 L), Mediu Înalt (4.4 L), Mare Înalt (6.1 L), Înalt (9.9 L) și 
Vertical (3.2 L).



ÎNTREDESCHIS

Varză Portocale Fenicul

Salată 
verde Afine

Varză 
chinezeas-
că

Fasole 
verde Arpagic Mango

Anghinare 
de Ierusalim Conopidă Lămâi

Gulii Zarzavaturi 
proaspete Pere

Ardei grași Ardei iuți Mere

Praz Păstârnac Limete

Rubarbă Muguri de 
fasole



Rădăcini de 
țelină Morcovi Căpșuni

Cartofi dulci Napi Cireșe

Castraveți Struguri albi 
/ roșii Smochine

Ridichi Țelină Zmeură

Sfeclă roșie Ghimbir

Lăptucă Dovlecei

ÎNCHIS



Broccoli Kale Mazăre

Anghinare Spanac
Sparanghel 
verde

Porumb Andive Sparanghel 
alb

Varză de 
Bruxelles Ciuperci

Struguri albi / roșii

Avocados Dovleci Prune

Vinete Kiwi Banane

Dovleac-gh-
indă Piersici Cherry  

Tomatoes

Roșii

NU SE PĂSTREAZĂ LA FRIGIDER X


