
Tupperware VentSmart
Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali naše revolucionarne patentirane 
izdelke Ventsmart. Te “pametne” posode so bile oblikovane v sodelo-
vanju vrhunskih znanstvenikov s področja prehrane z Univerze na 
Floridi in Tupperwara, da bi ohranili v hladilniku shranjeno zelenjavo 
in sadje sveže dlje časa, in sicer s Tupperwarovim sistemom nadzora 
kroženja zraka (ACE).

Kako sistem nadzora kroženja zraka (ACE) sploh deluje?
• Tudi po tem, ko je sadje oz. zelenjava obrana oz. pobrana, 

še vedno “diha”, torej izmenjuje dragoceni kisik z ogljikovim 
dioksidom.

• Posode Ventsmart s svojimi tremi možnostmi regulacije kro-
ženja zraka uravnavajo pretok oz. izmenjavo kisika v posodo in 
izhod ogljikovega dioksida iz nje, kar uravnava zrak v posodi. 

• Določene vrste sadja oz. zelenjave zahtevajo več kisika kot 
druge, da ohranijo svojo svežino. Posode Ventsmart omogoča-
jo, da pridelke iz iste “dihalne” skupine (stopnja kroženja zraka) 
lahko shranite skupaj in jih obdržite sveže dlje časa.

ODLIČEN SISTEM KROŽENJA ZRAKA IN POGOJI SHRANJEVAN-
JA ZA VSO VAŠO NAJLJUBŠO ZELENJAVO.

Posode Ventsmart omogočajo tri stopnje kroženja zraka:

Polodprto
Poravnajte drsni ventil na pokrovu z oznako 
pol obarvanega kroga na prikazu. Uporabite to 
možnost za rahlo prezračevanje oz. za srednjo sto-
pnjo kroženja zraka.

Zaprto
Poravnajte drsni ventil na pokrovu z oznako po-
temnjenega kroga na prikazu za nizko, minimalno 
stopnjo kroženja zraka.

Odprto
Poravnajte drsni ventil na pokrovu z oznako svetle-
ga kroga na prikazu. Uporabite to možnost za 
močno prezračevanje oz. visoko stopnjo kroženja 
zraka.



Slikovni prikaz prikazuje najpogosteje uporabljeno zelenjavo in sadje, 
ki sta razvrščena glede na količino zračenja, ki ga potrebujeta. Upora-
bite ga za ustrezno shranjevanje sadja in zelenjave. Vedite pa, da vsa 
zelenjava in sadje nista prikazana na nalepki vsake posode; določena 
vrsta sadja ali zelenjave morda zahteva večjo posodo (npr. cvetače ni 
mogoče shraniti v Ventsmart, 375 ml). 

Posode Ventsmart so različnih velikosti in prostornine, zato lažje us-
trežejo vsem vašim potrebam: Mini (375 ml), Mali nizki (800 ml), Mali 
visoki (1,8 l), Srednji nizki (1,8 l), Srednji visoki (4,4 l), Veliki visoki (6,1 
l), Visoki (9,9 l) in Pokončni (3,2 l). 

Polodprto/zaprto/odprto/ni za v hladilnik



POLODPRTO

zelje pomaranče koromač

solata borovnice kitajsko 
zelje

stročji fižol mlada čeb-
ula mango

jeruza-
lemske 
artičoke

cvetača limone

nadzemna 
koleraba

sveža 
zelišča hruške

paprika čili jabolka

por pastinak limete

rabarbara fižolovi  
kalčki



gomoljna 
zelena korenje jagode

sladki krom-
pir repa češnje

kumare belo/rdeče 
grozdje fige

redkvice stebelna 
zelena maline

rdeča pesa ingver

solata 
ledenka bučke

ZAPRTO



brokoli ohrovt grah

artičoke špinača zeleni špar-
glji

koruza endivja beli šparglji

brstični 
ohrovt gobe

ODPRTO

avokado buča hokai-
do slive

jajčevci kivi banane

buča 
maslenka breskve češnjevi 

paradižniki

paradižnik

NI PRIMERNO ZA SHRANJEVANJE V HLADILNIKU X


