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Храни Разположениев хладилника 

Месо и почистена риба Над чекмеджетата за плодове и 
зеленчуци 

Пресни сирена Над чекмеджетата за плодове и 
зеленчуци 

Готвени храни На всеки един от рафтовете 
Колбаси, хляб за тостер, 
шоколад На всеки един от рафтовете 

Плодове и зеленчуци В чекмеджетата за плодове и 
зеленчуци 

Яйца На специалното рафтче 
Масло и маргарин На специалното рафтче 
Бутилки, безалкохолни 
напитки, мляко На специалното рафтче 
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