
Tupperware nádoby Prima klima II
Ďakujeme, že ste si vybrali naše revolučné patentované nádoby 
Prima klima II. Tieto „inteligentné“ nádoby navrhli - v spolupráci s 
Tupper-ware - poprední vedci Floridskej Univerzity zaoberajúci sa 
výskumom potravín. Zamerali sa na to, aby sa chladená zelenina a 
ovocie udržali dlhšie čerstvé vďaka Tupperware cirkulačnému 
systému ACE (Atmo-sphere Controlled Environment).

Ako funguje ventilačný systém ACE?
• Ovocie a zelenina aj po zbere naďalej „dýchajú“, pričom menia

prospešný kyslík na oxid uhličitý.
• Trojpolohový ventilačný systém vyrovnáva tok kyslíka, ktorý

prúdi dovnútra a oxidu uhličitého, ktorý prúdi von, a tým sa
reg-uluje atmosféra vo vnútri nádoby.

• Niektoré druhy ovocia a zeleniny vyžadujú viac kyslíka ako
ostatné, aby zostali dlhšie čerstvé a svieže. Nádoby Prima
kli-ma II umožňujú skladovať potraviny z rovnakej skupiny, teda
podľa toho, ako potrebujú regulovať vzduch.

PERFEKTNÉ PODMIENKY NA SKLADOVANIE VŠETKÝCH 
DRUHOV VAŠEJ OBĽÚBENEJ ZELENINY!

Nádoby Prima klima II majú 3 ventilačné pozície
Polootvorená pozícia
Túto možnosť použite na stredné vetranie. Jazýček 
jazdca posuňte k piktogramu s polkruhom. 

Zatvorená pozícia
Túto možnosť použite na veľmi malé vetranie. 
Jazýček jazdca posuňte k piktogramu s plným 
kruhom. 

Otvorená pozícia
Túto možnosť použite, ak potrebujete, aby veľký 
otvor na veku bol otvorený na plné vetranie. 
Jazýček jazdca posuňte k piktogramu s lesklým 
prázdnym kruhom. 



Piktogramy nižšie zobrazujú bežnú zeleninu a ovocie. Rozdeľujú sa 
do troch kategórií podľa množstva vzduchu, ktoré potrebujú k „dýcha-
niu“. Vyberte správny piktogram a uskladnite ovocie a zeleninu v opti-
málnych podmienkach. Na nádobách nenájdete všetky druhy ovocia a 
zeleniny, pretože rozmerovo väčšia zelenina vyžaduje uskladnenie vo 
väčšej nádobe a naopak (napríklad kar iol sa nezmestí do Prima klimy 
II 375 ml).

Nádoby Prima klima II ponúkame v rôznych veľkostiach, aby vy-
hovovali všetkým vašim potrebám: Prima klima II 375 ml, Prima klima 
II 8 ml, Prima klima II 1,8 l vysoká, Prima klima II 1,8 l nízka, Prima 
klima II 4,4 l, Prima klima II 6,1 l, Prima klima II 9,9 l a Prima klima II 3,2 
l vysoká.

polootvorená / zatvorená / otvorená pozícia / nevhodné do chladničky



POLOOTVORENÁ 

kapusta pomaranče fenikel

šalát čučoriedky pak choi

zelená 
fazuľka

jarná cibuľ-
ka Mango

artičoky karfiol citróny

kaleráb čerstvé by-
linky jablká

papriky čili paprika jablká

pór petržlen limeta

rebarbora fazuľové 
klíčky



zeler mrkva jahody

batáty okrúhlica čerešne

uhorky hrozno figy

reďkovka stonkový 
zeler maliny

červená 
repa zázvor

rímsky šalát cukina

ZATVORENÁ 



brokolica kel hrášok

artičoky špenát zelená 
špargľa

kukurica čakanka biela 
špargľa

ružičkový 
kel šampiňóny

OTVORENÁ 

avokádo tekvica slivky

baklažán kivi banány

maslová 
tekvica broskyne cherry 

paradajky

paradajky

NEVHODNÉ DO CHLADNIČKY X


