
Tupperware VentSmart
Dziękujemy za wybranie naszych rewolucyjnych i opatentowanych 
pojemników VentSmart. VentSmart to inteligentne pojemniki, które 
zostały zaprojektowane we współpracy z naukowcami ds. technologii 
żywności z Uniwersytetu Florydy oraz Tupperware. 
Pojemniki stworzone przy użyciu technologii ACE (Atmosphere Con-
trolled Environment) Tupperware mają za zadanie dłuższe utrzymy-
wanie świeżości warzyw i owoców przechowywanych w lodówce.

Jak działa technologia ACE?
• Warzywa i owoce po zerwaniu nadal rozwijają się i oddychają 

poprzez pobieranie tlenu i wydalanie dwutlenku węgla.
• 3-drożny system wentylacyjny umożliwiający właściwą cyrku-

lację powietrza równoważy przepływ tlenu i dwutlenku węgla 
wewnątrz pojemnika.

• Aby zachować świeżość i soczystość, niektóre warzywa i 
owoce wymagają więcej tlenu niż inne. Pojemniki VentSmart 
pozwalają na wspólne przechowywanie produktów z wybranej 
grupy wysokiego, średniego czy małego zapotrzebowania na 
tlen, utrzymując świeżość warzyw i owoców na dłużej.

SKUTECZNY SYSTEM WENTYLACYJNY I ODPOWIEDNIE 
WARUNKI DO PRZECHOWYWANIA TWOICH ULUBIONYCH 
WARZYW.
Pojemniki VentSmart oferują trzy tryby wentylacyjne:

Półotwarty
Dopasuj wypustkę do półkola na piktogramie. 
Tryb odpowiedni do produktów o średnim  
zapotrzebowaniu na tlen.

Zamknięty
Dopasuj wypustkę do wygrawerowanego kółka na 
piktogramie. Tryb odpowiedni do produktów o ni-
skim zapotrzebowaniu na tlen.

Otwarty
Dopasuj wypustkę do wgłębionego, błyszczącego 
kółka na piktogramie. Tryb odpowiedni do  
produktów o wysokim zapotrzebowaniu na tlen.



Poniższe tabele przedstawiają popularne warzywa i owoce sklasyfi-
kowane według poziomu zapotrzebowania na tlen. Sprawdź, w jakim 
trybie powinny być przechowywane Twoje produkty. Należy pamiętać, 
że nie wszystkie warzywa i owoce są pokazane na etykietach, niektóre 
produkty wymagają pojemników o większych rozmiarach (na przykład 
kalafior nie zmieści się w pojemniku o rozmiarze 375 ml)

Pojemniki VentSmart są dostępne w różnych rozmiarach dostoso-
wanych do Twoich potrzeb: 375 ml, 800 ml, wysoki (1,8 l), niski (1,8 l), 
4,4 l, 6,1 l, 9,9 l, 3,2 l.

Półotwarte / Zamknięte / Otwarte / Nie należy przechowywać w lodówce



Półotwarty

Kapusta Pomarańcze Koper  
Włoski

Sałata Jagody Kapusta 
Chińska

Fasola  
Szparagowa 

Cebula 
Dymka Mango

Karczochy Kalafior Cytryny

Kalarepa
Świeże 
Zioła Gruszki

Papryka
Papryczki 
Chili Jabłka

Por Pasternak Limonki

Rabarbar Kiełki



Seler Marchewki Truskawki 

Bataty Rzepa Wiśnie

Ogórek
Winogrona 
Białe/Czer-
wone

Figi

Rzodkiewki Seler Nacio-
wy Maliny

Buraki Imbir

Sałata 
Rzymska Cukinia

Zamknięty



Brokuły Jarmuż Zielony Gro-
szek

Karczochy Szpinak Zielone  
Szparagi

Kukurydza Cykoria Białe  
Szparagi

Brukselki Pieczarki

Otwarty

Awokado Dynie Śliwki

Bakłażan Kiwi Banany

Dynia 
Piżmowa Brzoskwinie Pomidory 

Koktajlowe

Pomidory

Nie należy przechowywać w lodówce X


