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 رھنمود برای گرم ساختن غذا در مایکروویف
 
 
 
 

French toast Sticks (3 pieces) 
 ثانیھ بپزید. ۳۰دقیقھ و  ۱رای مدت ب(high) در درجھ حرارت باال روی بشقاب مخصوص مایکروویف قرار دھید. 

Breakfast Pizza 
 ۱٥دقیقھ و  ۲ثانیھ تا  ٤٥دقیقھ و  ۱برای مدت حرارت باال  در درجھپوشش پالستیکی آن را دور کنید. روی بشقاب مخصوص مایکروویف قرار دھید. 

 ثانیھ آن را بپزید. زمانی کھ پنیر پیتزه آب شود، پیتزه آماده است.

Beef Sausage Patty 
 دقیقھ در مایکروویف قرار دھید. ۱تا ثانیھ  ٤٥در درجھ حرارت باال برای مدت 

Egg & Cheese Muffin 
 دقیقھ در مایکروویف قرار دھید. ۱ثانیھ تا  ٤٥در درجھ حرارت باال برای مدت 

Breakfast Wrap (Turkey) 
 ثانیھ در مایکروویف قرار دھید. ۳۰برای مدت 

Nacho Pretzel Pocket 
در حالتی کھ یخ زده نباشد، در درجھ حرارت باال بھ  در مایکروویف قرار دھید؛دقیقھ در درجھ حرارت باال  ۳ تادقیقھ  ۲٫٥زده، برای مدت در حالت یخ

  ویف قرار دھید.ودر مایکر ثانیھ ٤٥تا  ۳۰مدت 

Teriyaki Beef Nuggets 
 دقیقھ در مایکروویف قرار دھید. ۲تا  ۱درجھ حرارت باال برای مدت  داخل پاکت در در

 
Corn Dog 

 حرارت باال در مایکروویف قرار دھید.درجھ دقیقھ در  ۲تا  ۱داخل پاکت بھ مدت  در
 

Chicken Patty 
دقیقھ انتظار بکشید؛ پس  ۲تا  ۱داخل مایکروویف قرار دھید، قبل از مصرف (تنھا پاتی) را دقیقھ در درجھ حرارت باال  ۳تا  ۲در داخل پاکت برای مدت  

 ساندویچ را آماده سازید. پاتیاز پختن 
 

Chicken Drumstick 
 دقیقھ در درجھ حرارت باال داخل مایکروویف قرار دھید. ۴در داخل پاکت برای مدت 

 
Grilled Cheese 
وویف قرار ثانیھ یا تا زمانی کھ گرم شود در داخل مایکر ۵۰تا  ۴۰یک سر بستھ را باز کرده و در بشقاب مخصوص مایکروویف قرار دھید. برای مدت 

 دھید.
 

Chicken Nuggets 
 دقیقھ در مایکروویف قرار دھید. ۲ تا  ۵�۱در داخل پاکت برای مدت 

 
Bean Burrito 

 دقیقھ انتظار بکشید. ۱پختھ کنید. بعد از پختن برای  ثانیھ ۶۰تا  ۴۵یک سر بستھ را برای ایجاد منفذ باز کنید. برای مدت 
 

Chicken Taco Meat 
 دقیقھ در مایکروویف قرار دھید. ۱برای مدت در داخل پاکت 

 
Cheesy Breadsticks 

 ثانیھ ادامھ دھید تا گرم شود. ۲۰. پختن را با فاصلھ ھای زمانی پختھ کنیددقیقھ  ۱برای مدت  ،در بشقاب مخصوص مایکروویف
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 Beef Burger 
 دھید.در مایکروویف قرار دقیقھ در درجھ حرارت باال  ۱ثانیھ تا  ۳۰برای مدت 

 
Pepperoni Stuffed Sandwich 

 دقیقھ انتظار بکشید. ۱ثانیھ پختھ کنید. پس از پختن برای  ۳۰ ودقیقھ  ۱یک سر بستھ را باز کنید تا منفذ ایجاد شود. برای مدت 
 

Twin Cheese Sliders 
 قرار دھید.دقیقھ داخل مایکروویف  ۲تا  ۱، در درجھ حرارت باال برای مدت در حالتی کھ یخ زده نباشد

 
3 Bean Chili  

 برای مدت یک دقیقھ انتظار بکشید./فیلم شپوشدقیقھ در داخل مایکروویف قرار دھید. قبل از برداشتن  ۲تا  ۱در درجھ حرارت باال برای مدت 
 

Rotini Beef 
 /فیلم برای مدت یک دقیقھ انتظار بکشید.شف قرار دھید. قبل از برداشتن پوشدقیقھ در داخل مایکرووی ۲تا  ۱برای مدت  در درجھ حرارت باال

 
 

تنظیم شده است. زمان پختن غذا ممکن متفاوت باشد،  ھاتولید کنندگان آنتمام زمان ھای تعیین شده برای پختن غذا تقریبی بوده و بر اساس توصیھ ھای  *
 پختن غذا را متناسب با آن تنظیم کنید. زمان 

 احتیاط: غذا داغ است.*
 د.، دور بریزیباشددو ساعت یا بیشتر در دمای اتاق گذاشتھ شده  مواد غذایی را کھ برای مدت *

 
 
 
 
 


