
Ukrainian 

Використання мікрохвильової печі 
Французькі тости (3 шт.): Помістіть тости на тарілку, придатну для 
використання в мікрохвильовій печі. Готуйте в режимі High протягом 1 
хвилини 30 секунд. 

Breakfast Pizza: Зніміть прозору плівку. Помістіть на тарілку, придатну для 
використання в мікрохвильовій печі. Готуйте в режимі High, від 1 хвилини 45 
секунд до 2 хвилин 15 секунд. Піца готова, коли сир розплавиться. 

Beef Sausage Patty: Мікрохвильова піч в режимі High, від 45 секунд до 1 хвилини. 

Egg & Cheese Muffin: Мікрохвильова піч в режимі High, від 45 секунд до 1 хвилини. 

Breakfast Wrap (Turkey): Мікрохвильова піч в режимі High, 30 хвилин. 

Nacho Pretzel Pocket: Заморожений, Мікрохвильова піч в режимі High, 2½ - 3 хвилини; Розморожений, 
Мікрохвильова піч в режимі High, 30-45 секунд. 

Teriyaki Beef Nuggets: Готуйте в мішку, мікрохвильова піч в режимі High, 1-2 хвилини. 

Corn Dog: Готуйте в мішку, мікрохвильова піч в режимі High, 1-2 хвилини. 

Chicken Patty: Покладіть в мікрохвильову піч (тільки котлети), готуйте в режимі High 2-3 хвилини, 
дайте постояти 1-2 хвилини, перед подачею на стіл; зібрати сандвіч, після того, як котлета буде 
приготовлена. 

Chicken Drumstick: Готуйте в мішку, мікрохвильова піч в режимі High 4 хвилини. 

Grilled Cheese: Відкрийте один кінець упаковки і помістіть на тарілку, придатну для використання в 
мікрохвильовій печі. Готуйте в мікрохвильовій печі протягом 40-50 секунд або поки не розігріється. 

Chicken Nuggets: Готуйте в мішку 1½ - 2 хвилини. 

Bean Burrito: Відкрийте один кінець упаковки, для вентиляції. Готуйте 45-60 секунд. Дайте постояти 1 
хвилину після приготування. 

Chicken Taco Meat: Готуйте в мікрохвильовій печі в упаковці, 1 хвилину. 

Cheesy Breadsticks: Готуйте на тарілці, придатної для використання в мікрохвильовій печі, протягом 
1 хвилини. Продовжуйте готувати з інтервалом в 20 секунд, поки не прогріється повністю. 

 
Beef Burger: Мікрохвильова піч в режимі High, від 30 секунд до 1 хвилини. 
 
Pepperoni Stuffed Sandwich: Відкрийте один кінець упаковки, щоб випустити повітря. Готуйте 1 хвилину 
30 секунд. Дайте постояти 1 хвилину, після приготування. 
 
Twin Cheese Sliders: Розморозте, мікрохвильова піч в режимі High 1-2 хвилин. 

3 Bean Chili: Мікрохвильова піч в режимі High 1-2 хвилини. Дайте постояти 1 хвилину, перед тим як 
зняти плівку. 

Rotini Beef: Мікрохвильова піч в режимі High 1-2 хвилини. Дайте постояти 1 хвилину, перед тим як зняти 
плівку.  

 
*Весь час приготування є приблизними і заснований на рекомендаціях виробника. Термін приготування може змінюватися, 
відрегулюйте час відповідним чином. 
* Увага: їжа буде ГАРЯЧОЮ. 
* Викиньте продукти, які були при кімнатній температурі, дві години і більше. 

 

 


