
Tupperware FridgeSmart

Agradecemos por escolher nossos revolucionários recipientes  
patenteados FridgeSmart. Esses recipientes “inteligentes” foram  
projetados em colaboração com os principais cientistas de alimentos 
da Universidade da Flórida e da Tupperware para manter os legumes 
e frutas refrigerados frescos por mais tempo devido ao Sistema ACE 
(Ambiente com atmosfera controlada) da Tupperware.

Como funciona o Sistema ACE?
• Mesmo após serem colhidos, frutas e vegetais continuam a 

“respirar”, trocando o oxigênio benéfico pelo dióxido de  
carbono.

• O sistema de ventilação de 3 vias dos recipientes FridgeSmart 
equilibra o fluxo de oxigênio que entra e o dióxido de carbono 
que sai, regulando a atmosfera no interior do recipiente.

• Algumas frutas e vegetais precisam de mais oxigênio do que 
outras para permanecerem frescas e crocantes. Os  
recipientes FridgeSmart permitem que você guarde alimentos 
que são do mesmo “ Grupo Respiratorio ” juntos, mantendo o 
alimento fresco por mais tempo.

Condições de ventilação e armazenamento perfeitos para todas 
as suas frutas e vegetais favoritos !

Os recipientes FridgeSmart oferecem três opções de ventilação  
diferentes :

Meia Abertura
Alinhar o meio da tampa com o pictograma de um 
meio circulo. Use essa opção para produtos com 
respiração média.

Fechado
Alinhar o meio da tampa com o pictograma de um 
circulo preenchido. Use essa opção para produtos 
com respiração baixa.

Totalmente aberto
Alinhar o meio da tampa com o pictograma de um 
circulo vazio. Use essa opção para produtos com 
respiração alta.



Os pictogramas abaixo mostram vegetais e frutas classificados pelo 
seu ‘nível de respiração’ que eles precisam. Use a lista para verificar 
qual tipo de produto você está armazenando. Por favor note que nem 
todos os tipos de frutas e vegetais estão presentes na lista, alguns 
tipos de produto requerem um recipiente maior. (Por exemplo, uma 
couve-flor não caberia no tamanho Mini).

Os recipientes FridgeSmart vêm em uma variedade de tamanhos 
para satisfazer as suas necessidades: Mini (375ml), Pequeno e baixo 
(800ml), Pequeno e alto (1,8L), Médio e baixo (1,8L), Médio e alto 
(4,4L), Grande e alto (6,1L), Alto (9,9L) e Vertical (3,2L).

Meia abertura/Fechado/Totalmente aberto/Não para geladeira



Meia abertura

Repolho Laranjas Erva-doce

Alface Mirtilos Couve-chinesa

Vagem Cebolinhas Manga

Alcachof-
ra-de-je-
rusalém 

Couve-flor Limãos siciliano 

Couve- 
rábano

Ervas  
frescas Peras

Pimentões Pimentas Maçãs

Alho-poró  Pastinaca Limãos

Ruibarbo Brotos de 
feijão



Aipo Cenouras Morangos

Bata-
tas-doce Nabos Cerejas 

Pepinos Aipo  Figos

Rabanetes Gengibre Framboesas

Beterrabas Abobrinha Uvas verdes/ 
vermelhas

Alface  
romana 

Fechado



Brócolis Couve Ervilhas 

Alcachofras Espinafre Aspargo 
verde 

Milho Endívias Aspargo 
branco

Couve-de-
bruxelas Cogumelos

Totalmente aberto

Abacates Abóboras Ameixas

Berinjelas Kiwis Bananas

Abóbora 
manteiga Pêssegos Tomates- 

cereja

Tomates

Não para geladeira X


