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Merkblatt über die Kenntlichmachung von „Döner Kebab“ und ähnlichen 
Erzeugnissen bei loser Abgabe 

 
والمنتجات المماثلة عند بیعھا من دون تغلیف“ كباب الدونر“كیفیة تعریف منتج منشور حول   

 
 1. معلومات عامة 

 
كباب “ھو عبارة عن مرادف ل“ دونر“مصطلح “.  اللحم المشوي“ =“كباب“ و “ دوار/ یدور“ =“دونر“مركب من الكلمتین التركیتین “ كباب الدونر“المصطلح 

“الدونر  
 

 2. المصطلح واالسم الشائع
 

 1.2 االسم الشائع في ألمانیا1
 

ھو عبارة عن شرائح رقیقة من اللحم مرصوصة على سیخ دوار. المكونات األولیة ھي لحم الحمل/الغنم و/أو لحم المفھوم الشائع  لكباب الدونر أو للدونر 
العجل/البقر. اللحم المفروم یجب أال یتجاوز نسبتھ 60 بالمئة. اللحم المفروم في المنتج یجب أن یتوافق مع المصطلح واالسم الشائع2. لیس لكباب الدونر أیة 

غیر الملح والبھارات والبیض والبصل والزیت والحلیب واللبن.مكونات أخرى   
 
بالمئة. یمكن 18ینتج حصرا من لحوم الدواجن المذكورة. ال یضاف إلیھ اللحم المفروم. ال تتعدى نسبة جلد الدواجن “ كباب دونر الدجاج أو الدیك الرومي“ 

من لحم الدواجن.لدونر الدواجن أن ینتج من الدجاج والدیك الرومي ولكن حصراً   
 

االختالفات عن المصطلح واالسم الشائع 2.2    
 

 نتیجة استخدام:
 

 لحوم حیوانات أخرى •
 بروتینات نباتیة ( مثل فول الصویا) •
 النشاء /البقسماط (مسحوق الكعك) •
 میاه الشرب (التتبیل السائل) •
 نسبة مرتفعة من اللحم المفروم •
 اللحم المفروم, اللحم المقطع بشكل ناعم •

 
 فإن المنتج یختلف عن المصطلح واالسم الشائع لكباب دونر.

 
 3. منتجات من نوع خاص/ التقلید 

 
اف ضمن یعتبر المنتج منتجا من نوع خاص في حال زاد االنحراف عن المصطلح الشائع إلى حد معین. لم یعد من الممكن توصیف ھذه االنحرافات بشكل ك

یجب عندئذ اختیار تسمیة أخرى.لتجنب التضلیل “. كباب الدونر“مفھوم   
 

وأن تتیح للمستھلك معرفة نوع المأكوالت وتمییزھا عن المنتجات المشابھة األخرى. ال یمكن “ كباب الدونر“ھذه التسمیة یجب أن تستبعد أي التباس مع مفھوم 
في ھذه الحالة.“ صنف كباب الدونر “أو“ كباب الدونر“استخدام مصطلح   

 
توي مثالً على:منتج من نوع خاص یح  

 2.2% وعلى اختالف واحد أو أكثر كما ھو مشروح في الفقرة  60لحم مفروم تزید نسبتھ عن  •
 لحوم منزوعة العظم  •
 لحم الخنزیر •

 
 4. كیفیة تعریف المنتج على الئحة الطعام

 
من البیانات الموجودة على الملصق. یجب االنتباه في حال تم الحصول على ھذه المنتجات بشكل منتجات جاھزة فیمكن استخالص المصطلح واالسم الشائع 

). في الحاالت االستثنائیة إذا استخدم صاحب المنشأة الغذائیة مصطلح 2.2دوما إلى قائمة المكونات بسبب احتمال وجود اختالفات في التركیب (انظر الفقرة 
بالدقة. شائع یختلف عن التسمیة األصلیة فإنھ یقع على عاتقھ واجب الرعایة الخاص   
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. باإلضافة إلى المصطلح واالسم الشائع یجب اإلشارة إلى 2008\1333من المسموح استخدام المواد المضافة المرخصة حسب القانون األوروبي رقم   

الھامش.كما یمكن اإلشارة إلى المواد المضافة على ”). مع محسن النكھة“المواد المضافة مع اسم المجموعة على الئحة الطعام (مثل   
 
لحم البقر المفروم المشوي ):“ 1أو *“ مع مسحوق الكعك): “1مع مالحظة ھامشیة عن االختالف مثل *)“ 1كباب الدونر *“ال یمكن استخدام البیانات  

أمثلة:أو مصطلحات مشابھة. “ على السیخ الدوار  
 

 كیفیة توصیف نوع المنتج التركیب المصطلح واالسم الشائع على الئحة الطعام

 المنتجات التي تتطابق مع المصطلح الشائع بلحم الغنم و/أو البقر: كباب الدونر أو دونر
 

المكونات ونوعیتھا متطابقة مع المصطلح واالسم 
 الشائع حسب أسس كتاب مكونات األغذیة األلماني

(Leitsätze des Deutschen 
Lebensmittelbuchs)  

الروميكباب دونر الدیك الرومي أو دونر الدیك   بلحم الدیك الرومي: 

بلحم الدجاج:  كباب دونر الدجاج أو دونر الدجاج  

 منتجات مع اختالفات والتي یجب أن یتم تعریفھا بلحم الغنم و/أو البقر مع مسحوق الكعك: كباب الدونر مع مسحوق الكعك
 

مثل النشاء, مسحوق الكعك , بروتین فول الصویا, 
أخرى (باستثناء الخنزیر لحوم من أنواع حیوانیة 

) الخ3,انظر الفقرة رقم   

كباب دونر الدیك الرومي مع مسحوق الكعك 
 وبروتین فول الصویا

بلحم الدیك الرومي مع مسحوق الكعك 
 وبروتین فول الصویا:

 بلحم الغنم و/أو البقر مع لحم الدیك الرومي كباب الدونر مع نسبة من لحم الدیك الرومي

لحم مفروم جزئیا بشكل ناعم كباب الدونر, بلحم الغنم و/أو البقر مع لحم مفروم جزئیا  
 بشكل ناعم:

بالمئة  70كباب الدونر مع لحم مفروم بنسبة  بالمئة (بدون  60بلحم مفروم تزید نسبتھ عن   
):2.2أي اختالفات أخرى حسب الفقرة   

منتج من اللحم المفروم المشوي على السیخ أو 
المفروم المشوي على السیخ الدوارلحم  البقر   

بالمئة  60بلحم البقر مع نسبة تزید عن  من   
اللحم المفروم (باإلضافة إلى اختالفات أخرى 

): 2.2حسب الفقرة   

منتجات من نوع خاص غیر متوافقة مع األسس 
 القانونیة

 
 ال یتمتع المنتج بصفات كباب الدونر (مثل نسبة 

اللحم المفروم تزید عن 60 بالمئة و استخدام مسحوق 
 الكعك) ویجب تسمیتھ باسم آخر.

… لحم مفروم مشوي على السیخ الدوار من لحم
 مثل الدواجن أو الخنزیر

منتج من... ولحوم حیوانات أخرى ونسبة 
بالمئة من اللحم المفروم  60تزید عن 

 باإلضافة إلى احتمال وجود اختالفات أخرى:

  

محضر من لحم  لحم مشوي على السیخ الدوار
 البقر أو الدجاج المفروم بشكل ناعم

 رئیسیة/حصریةبلحم البقر/الدجاج مع نسبة 
 من اللحم المفروم بشكل ناعم
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 من األسس القانونیة للحوم ومنتجاتھا 7.511.2بند  1
 من األسس القانونیة للحوم ومنتجاتھا 507.2بند  2


