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Microwave Heating Instructions 

ن تسال تعليمات ي خي 
ن
 ف يو المايكرو ف

 

French toast Sticks    (3   قطع :)   عىل حرارة عالية ملدة دقيقة   الشواءعىل طبق آمن لالستخدام يف امليكروويف. وضع ت
  .ثانية 30وواحدة 

 

Breakfast Pizza:  ملدة دقيقة   الشواءمليكروويف. ا لالستخدام يف عىل طبق آمن ت وضع ثم من الغالف الشفاف.  هاجاأخر
 . ذوب الجنبيبيتزا جاهزة عندما تكون ال ثانية.   15دقيقتني و اىلثانية  45وواحدة 

 

Beef Sausage Patty:   دقيقة واحدة اىلثانية  45ملدة  درجة حرارة عاليةىل عامليكروويف  يف وضع ت. 
 

Egg & Cheese Muffin:   دقيقة واحدة اىلثانية  45ملدة  درجة حرارة عاليةىل امليكروويف عيف وضع ت. 
 

Breakfast Wrap (Turkey):  ثانية 30ملدة امليكروويف يف ي وضع. 
 

Nacho Pretzel Pocket :   امليكروويف عىل  يف ت وضع  ، عندما تذوب؛ دقائق 3  اىل 2ملدة درجة حرارة عالية امليكروويف عىل يف ت وضع  ، ةجّمداملمن
 .ثانية 45-30حرارة عالية ملدة 

Teriyaki Beef Nuggets:    دقيقة  2-1ملدة درجة حرارة عالية عىل   فيامليكروويف  لالستخداماملخصص الكيس يف وضع ت . 
 

Corn Dog :   دقيقة 2- 1حرارة عالية ملدة درجة يف امليكروويف عىل وضع ت. 
 

Chicken Patty :   دقيقة 3-2ملدة درجة حرارة عالية عىل امليكروويف  يف  لالستخداماملخصص الكيس يف  حم فقط( ل)شطرية ال   يف امليكروويفوضع ت  ،
 . ة اللحمشطري ؛ قم بتجميع الساندويتش بعد طهي دقيقة قبل التقديم  2-1ملدة  ااتركه

 

Chicken Drumstick:   دقائق.  4 ملدةدرجة حرارة عالية عىل امليكروويف  يف  لالستخداماملخصص الكيس يف وضع ت 
 

 :Grilled Cheeseثانية أو حتى يتم تسخينه   50-40 ملدةامليكروويف  يفوضع  ت  مليكروويف. الالستخدام يف عىل طبق آمن  اافتح أحد طريف العبوة وضعه
 . بالكامل

:Chicken Nuggets   اىل دقيقتني دقيقة ونصف  ملدة امليكروويف يف  لالستخدام املخصص الكيس يف وضع  ت . 
 

Bean Burrito:  .ثانية. دعها ترتاح ملدة دقيقة واحدة بعد الطهي 60-45 ملدة  طهيهايتم  افتح أحد طريف العبوة للتنفيس. 
 

:Chicken Taco Meat  دقيقة  1دة ملامليكروويف علبة يف الت وضع يف. 
 

:Cheesy Breadsticks  ثانية حتى يتم    20، اطهيه ملدة دقيقة واحدة. استمر يف الطهي عىل فرتات يف امليكروويف  لالستخدامعىل طبق آمن ت وضع
 .تسخينه بالكامل 

Beef Burger:   دقيقة واحدة اىلثانية  30 ملدة  درجة حرارة عاليةىل امليكروويف عيف وضع ت. 
 

:Pepperoni Stuffed Sandwich  .ثانية. دعها ترتاح ملدة دقيقة واحدة بعد الطهي  30وملدة دقيقة  طهيهايتم افتح أحد طريف العبوة للتنفيس. 
 

Twin Cheese Sliders:  ،دقيقة 2-1 ملدة درجة حرارة عاليةىل امليكروويف ع يف وضع  ت  بعد الذوبان . 
 

3 Bean Chili:   الغالف من عليه. ملدة دقيقة قبل إزالة رتك ي   .دقيقة 2-1 ملدة  درجة حرارة عاليةىل امليكروويف عيف وضع  ت 
 

Rotini Beef:  الغالف من عليه. ملدة دقيقة قبل إزالة رتك ي   .دقيقة  2-1  ملدة درجة حرارة عاليةىل امليكروويف ع يف ي وضع 
 
 . فًقا لذلكضبطها و لذا قم ب الطهي،جميع أوقات الطهي تقريبية وتعتمد عىل توصيات الرشكات املصنعة. قد تختلف أوقات  *
 . تحذير: سيكون الطعام ساخنًا *

 .تخلص من الطعام املرتوك يف درجة حرارة الغرفة ملدة ساعتني أو أكرث* 
 
 


