
Hướng dẫn Bảo quản & Làm nóng Bữa ăn
Vui lòng truy cập egusdschoolmeals.com để biết thông tin về dinh dưỡng và chất gây dị ứng.
Hướng dẫn làm nóng cụ thể cho từng mặt hàng cũng có sẵn trên trang mạng của chúng tôi.

Sữa & Nước trái cây
Thưởng thức sữa và nước trái 
cây trước ngày ghi "Tốt nhất”.

Cần làm lạnh.

Lưu trử Bữa ăn Lề đường
Trái cây & Rau

Thưởng thức trái cây tươi và rau quả
trong vòng 5-7 ngày 5-7.

Đề nghị làm lạnh.

Thức ăn trên Kệ
Thưởng thức theo ngày 

"Tốt nhất" có trên sản phẩm.
Không cần làm lạnh.

Thưởng thức các món sau đây 
vào ngày “Tốt nhất” hay 

trong vòng

3 tới 5 
ngày

Đặt các món ăn đông lạnh vào tủ đông đá
Và giữ đông lạnh cho đến khi chuẩn bị ăn.

Bánh ăn sáng, cereal, khoai tây chiên và bánh ngọt:
Không cần làm lạnh.

Sữa, sữa chua, phô mai que, ly trái cây & trái cây 
và rau cắt nhỏ:
Cần làm lạnh.
Các món ăn cần hâm nóng:
Bảo quản trong tủ lạnh cho đến khi sẵn sàng để làm nóng. 
Làm nóng các thứ theo hướng dẫn sưởi ấm bên dưới và tiêu 
thụ trong vòng hai (2) giờ.

Món ăn 
Đông lạnh

Làm nóng và ăn: các món ăn đã được nấu chín 
hoàn toàn và chỉ cần hâm nóng lại. Các món ăn 
có thể được làm nóng trong bếp nướng hoặc 
lò hâm nóng.
Đối với các hướng dẫn hâm nóng từng mặt hàng
vào trang mạng egusdschoolmeals.com

LÒ LÀM HÂM NÓNG: BẾP NƯỚNG LÀM NÓNG:
1. Thông hơi gói bằng cách mở một bên hoặc dùng nĩa 

đâm thủng plastic.
2. Lò hâm nóng ở độ CAO (từ ĐÔNG LẠNH 90 giây & 

từ RÃ ĐÔNG 45 giây).
3. Sản phẩm sẵn sàng để thưởng thức khi đạt đến nhiệt 

độ bên trong trong khoảng 145°F-165°F.
4. Nếu sản phẩm chưa đạt đến nhiệt độ bên trong trong vòng 

145°F-165°F, tiếp tục hâm nóng ở mức CAO trong khoảng 
thời gian 15-20 giây cho đến khi đạt đến nhiệt độ bên trong.

5. Lấy sản phẩm ra khỏi lò vi sóng, lấy ra khỏi giấy bọc và 
để yên trong một (1) phút trước khi tiêu thụ.

6. Tiêu thụ trong vòng hai (2) giờ.

1. Để lại món ăn bên trong giấy gói với giấy gói
chưa mở.

2. Làm nóng bếp nướng tới 350°F. Để kiểm tra nhiệt độ cụ thể
của mặt hàng egusdschoolmeals.com.

3. Đặt bánh nướng trên khay nướng và nướng trong lò khoảng
15-20 phút.

4. Các món ăn chuẩn bị khi đạt đến nhiệt độ bên trong 
145°F-165°F. Kiểm tra thời gian nấu của món ăn cụ thể
egusdschoolmeals.com.

5. Nếu các món ăn chưa đạt đến nhiệt độ bên trong trong 
vòng 145°F-165°F, tiếp tục nấu trong lò, kiểm tra mỗi 5-10 
phút một lần.

6. Lấy sản phẩm ra khỏi lò, cẩn thận lấy ra khỏi giấy bọc 
và để nguội một chút trước khi ăn.

7. Tiêu thụ trong vòng hai (2) giờ.

THẬN TRỌNG: Sản phẩm bị nóng.

Tìm các hoạt động dinh dưỡng thú vị tại egusdschoolmeals.com
Truy cập trang mạng của chúng tôi, nhấp vào giáo dục dinh dưỡng và sau đó bấm
vào biểu tượng này nằm ở phía bên tay trái.

Tổ chức này là nhà cung cấp cơ hội bình đẳng.



 

HƯỚNG DẪN: Làm thế nào để hâm nóng các bữa ăn của bạn đúng cách 
 

BỮA ĂN SÁNG: 
 

Bánh Bagel ăn sáng: 
• Nhiệt độ Bếp nướng – 325°F Đặt lên khay nướng. Thời gian làm nóng Đông lạnh:                            

Nướng 13-15 phút Rã đông: Nướng 11-13 phút. 
• Lò hâm nóng: Đặt gói vào đĩa an toàn dùng trong lò hâm nóng.                                                                

Thời gian làm nóng Đông lạnh: 2-3 phút Rã đông: 1-2 phút..  
• Để yên 1-2 phút trước khi ăn  

 
Bánh mì nướng kiểu Pháp, Bánh xếp & Bánh tổ ong:  

• Bếp nướng thông thường: Làm nóng lò ở 350ºF. Đặt các túi đông lạnh, hình lật lên, 
thành một lớp duy nhất trên khay nướng. Nướng trong14-15 phút. 

• Lò hâm nóng: Đặt gói, hình ảnh lên trên đĩa an toàn dùng trong lò hâm nóng.                                  

Làm nóng ở chế độ CAO trong 45 giây. 
 

Trứng đánh vụn: 
• Bếp nướng thông thường:  Làm nóng lò tới 350ºF. Đặt gói lên khay nướng.                                                        

Thời gian làm nóng Đông lạnh: Nướng 20-25 phút Rã đông: Nướng 10-14 phút. 
• Lò hâm nóng: Đặt gói lên trên đĩa an toàn được dùng trong lò hâm nóng.                                          

Thời gian làm nóng Đông lạnh: 2-3 phút 
Rã đông: Nướng 1- 2 phút. 
 

BỮA ĂN TRƯA 
 

 Đậu & Phô mai để nhúng: Không bỏ giấy gói. 
• Lò hâm nóng: Xỏ thủng plastic bằng nĩa. Thời gian làm nóng Đông lạnh: 1-2 phút                             

Rã đông: 45 giây - 1 phút. 
 

Bánh mì que: 
• Nhiệt độ Bếp nướng – 350°F 
• Thời gian làm nóng khoảng 6-8 phút. 
• Để yên 1-2 phút trước khi ăn 

 
Bánh Burritos: Không bỏ giấy gói. 

• Bếp nướng thông thường: Làm nóng lò trước tới 325ºF. Đặt trên tấm nướng.                                                  
Thời gian làm nóng Đông lạnh: Nướng 20-25 phút Rã đông: Nướng 14-20 phút. 

• Lò hâm nóng: Đặt gói vào đĩa an toàn dùng trong lò hâm nóng.                                                                
Thời gian làm nóng Đông lạnh: 2-3 phút 
Rã đông: 1-2 phút. 

 
Bánh Chana Masala: Không bỏ giấy gói. 

• Bếp nướng thông thường: Làm nóng lò trước  tới 325ºF. Đặt trên tấm nướng.                                                    
Thời gian làm nóng Đông lạnh: Nướng 20-25 phút.  Rã đông: Nướng 14-20 phút..  

• Lò hâm nóng: Xỏ thủng plastic bằng nĩa. Đặt gói vào đĩa an toàn dùng trong lò hâm nóng.                             
Thời gian làm nóng Đông lạnh: 9 phút. Rã đông: 2 phút.. 

 
Xốt phô mai (Nacho Lunchable) Không bỏ giấy gói. 

• Lò hâm nóng: Xỏ thủng plastic bằng nĩa. Thời gian làm nóng Đông lạnh: 1-2 phút                                     

Rã đông: 45 giây - 1 phút. 
 

Bánh mì kẹp phô mai loại nhỏ:  
• Nhiệt độ Bếp nướng – 325°F 
• Thời gian làm nóng khoảng 10-15 phút 
• Đun nóng cho đến khi nhiệt độ bên trong đạt 160°F 

 
Đùi gà: 

• Nhiệt độ Bếp nướng – 350°F 
• Thời gian làm nóng khoảng 18-20 phút 
• Đun nóng cho đến khi nhiệt độ bên trong đạt 165°F 



Gà Nuggets: 
• Bếp nướng thông thường: Làm nóng lò tới 400ºF. Lấy ra khỏi gói và đặt trên tấm nướng.              

Thời gian làm nóng Đông lạnh: Nướng 11-13 phút Rã đông: Nướng 6-8 phút. 
• Lò hâm nóng: Lấy nhựa ra và phủ khăn giấy. Thời gian làm nóng Đông lạnh:1-1½ phút 

Rã đông: 45 giây. Đừng đun quá nóng. Để nguội 3-5 phút trước khi ăn. 

 

Gà Tamales:  
• Làm nóng Bếp nướng trước 350°F. Lót giấy bạc lên chảo và đặt tamale lên trên. Đổ 1/4 

cốc nước lên trên tamale. Đậy chặt chảo bằng màng bọc thực phẩm và sau đó là giấy bạc. 
Nướng tamale trong 15-20 phút hoặc cho đến khi nhiệt độ bên trong tối thiểu là 165°F. Lấy 
tamale ra khỏi lò và để trong 1 phút. 

 
3-Đậu Ớt: Không bỏ giấy gói. 

• Bếp nướng thông thường: Làm nóng lò tới 325ºF. Đặt trên tấm nướng.                                                 
Thời gian làm nóng Đông lạnh: Nướng 20-25 phút  Rã đông: Nướng 14-20 phút.  

• Lò hâm nóng: Xỏ thủng plastic bằng nĩa. Đặt gói vào đĩa an toàn dùng trong lò hâm nóng.                            
Thời gian làm nóng Đông lạnh: 9 phút  Rã đông: 2 phút. 

 
Que cá: 

• Bếp nướng thông thường: Làm nóng lò tới 375ºF. Lấy ra khỏi gói và đặt trên tấm nướng.              
Thời gian làm nóng Đông lạnh: Nướng 10-12 phút Rã đông: Nướng 6-8 phút. 

• Lò hâm nóng: Lấy nhựa ra và phủ khăn giấy. Thời gian làm nóng Đông lạnh:1-1½ phút 
Rã đông: 45 giây. Đừng đun quá nóng. Để nguội 3-5 phút trước khi ăn. 

 
 Nuôi &Phô mai: Không bỏ giấy gói. 

• Bếp nướng thông thường: Làm nóng lò tới 325ºF. Đặt trên tấm nướng.                                               
Thời gian làm nóng Đông lạnh: Nướng 20-25 phút Rã đông: Nướng 14-20 minutes.  

• Lò hâm nóng: Xỏ thủng plastic bằng nĩa. Đặt gói vào đĩa an toàn dùng trong lò hâm nóng.                        
Thời gian làm nóng Đông lạnh: 9 phút  Rã đông: 2 phút. 

 
Ổ mì thịt, Khoai tây nghiền & Nước chấm: Không bỏ giấy gói. 

• Bếp nướng thông thường: Làm nóng lò tới 325ºF. Đặt trên tấm nướng.                                               
Thời gian làm nóng Đông lạnh: Nướng 20-25 phút Rã đông: Nướng 14-20 phút.  

• Lò hâm nóng: Xỏ thủng plastic bằng nĩa. Đặt gói vào đĩa an toàn dùng trong lò hâm nóng.                               
Thời gian làm nóng Đông lạnh: 9 phút  Rã đông: 2 phút. 

 
Bánh Pizzas: 

• Nhiệt độ lò – 325°F 
• Thời gian làm nóng Đông lạnh: Nướng 13-15 phút Rã đông: Nướng 11-13 phút  
• Để yên 1-2 phút trước khi ăn  

 
Sườn heo: Không bỏ giấy gói. 

• Bếp nướng thông thường: Làm nóng lò tới 325ºF. Đặt trên tấm nướng.                                       
Thời gian làm nóng Đông lạnh: Nướng 20-25 phút  Rã đông: Nướng 14-20 phút.  

• Lò hâm nóng: Xỏ thủng plastic  bằng nĩa. Đặt gói vào đĩa an toàn dùng trong lò hâm nóng.                             
Thời gian làm nóng Đông lạnh: 2-3 phút Rã đông: 1 phút. 

 
Những gói  rau: (Đậu nướng, Bắp, Hột đậu & Bắp,Đậu que xanh) Không bỏ giấy gói. 

• Lò hâm nóng: Xỏ thủng plastic bằng nĩa. Thời gian làm nóng Đông lạnh: 1-2 phút                                         

Rã đông: 45 giây - 1 phút. 
 

Bánh tổ ong khoai tây chiên:  
• Nhiệt độ lò – 400°F 
• Thời gian làm nóng khoảng 7-10 phút 
• Đun nóng cho đến khi nhiệt độ bên trong đạt 160°F 

 
 

Sản phẩm cần được bảo quản trong tủ lạnh hoặc tủ đông. Nếu được giữ ở nhiệt độ 

phòng, sản phẩm cần được làm nóng và tiêu thụ trong vòng hai đến bốn giờ. 
 

Do sự khác biệt của lò nướng, thời gian và nhiệt độ có thể cần điều chỉnh. 
 
 

 Cơ quan này là một nhà cung cấp cơ hội bình đẳng. 
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