
 

PROIZVAJALNA SPECIFIKACIJA št. 3                                        
 

Izdelek: DANA - HINDI DONER KEBAB 
VRTLJIVO NABODALO IZ PURANJEGA IN TELEČJEGA MESA,  
Zmrznjeno začinjeno doner kebab meso 
 
 

1. Opis tehnološkega postopka izdelka 
 
Meso se v pripravljalnici razreže, po potrebi razkoščiči, dodajo se začimbe in voda, nato se vse 
surovine skupaj masirajo v masirnem stroju za meso. Po procesu masiranja surovin, se meso  
v pripravljalnici zlaga in oblikuje v kebab – vrtljivo nabodalo in se embalira v plastično folijo. 
Embalirani izdelki se naložijo na transportne vozičke, na katerih se transportirajo v šok komoro, 
kjer pri temperaturi -40°C globoko zamrznejo. Zamrznjeni izdelki se shranjujejo v zamrzovalnici 
na -18°C. 
 
 

2. Receptura izdelka 
 
Sestavine:  meso 82% (puranje meso 80%, telečje meso 20%), voda, začimbe (prisotna 
gorčica ter zelena), sol, ojačevalec okusa E621 Na-Glutamat, stabilizator: E450, E262, 
dekstroza, škrob, začimbe (maltodekstrin, aroma, zelena), pšenična moka, aroma dima, 
rastlinske beljakovine (soja, grah), stabilizator: E460, E451, E450, E262, modificiran škrob, 
sol, ohranjevalec svežine (maltodekstrin, riževa moka, sredstvo za uravnavanje kislosti E262) 
se pripravijo skladno s tehnološkim postopkom izdelka (glej točko 1). 
 
 

3. Senzorične lastnosti     
 
Izdelek je v obliki večjega vrtljivega nabodala, v barvi mesa. Neobdelan izdelek je brez vonja. 
Toplotno obdelan izdelek ima vonj in okus pečenega začinjenega mesa. 
 
 

4. Način pakiranja izdelka 
 
Izdelek je ovit v plastično folijo ustrezno za stik z živili ter označen (glej točko 8). 
 
 

5. Rok uporabe, pogoji skladiščenja in transporta izdelka 
 
Izdelek je uporaben najmanj 1 leto od datuma proizvodnje in zamrznitve, skladiščen ter 
transportiran je pri temperaturi -18°C. 
 



 

6. Način prodaje, transporta in uporabe izdelka ter ciljna skupina 
potrošnikov 
 
Stranke prevzamejo izdelke na sedežu podjetja ali pa so izdelki dostavljeni k stranki. Izdelki so 
zamrznjeni, oviti v folijo in/ali zloženi v paletne kartonske bokse primerne za transportiranje. 
Transportna temperatura in temperatura skladiščenja izdelka je -18°C. Po odmrznitvi je izdelek 
potrebno takoj porabiti in se ga ne sme ponovno zamrzniti. Pred zaužitjem mora biti izdelek 
toplotno obdelan na najmanj +70°C.  
 
Izdelek je namenjen gostinskim obratom za pečenje na posebnem vrtljivem žaru in se uporabi 
kot surovina za pripravo sendviča »kebaba« ali drugih jedi za takojšnje uživanje. Omejitev pri 
uživanju ni. Osebe z alergijo na posamezne sestavine morajo biti na prodajnem mestu  
o alergenih obveščene. 
  
 

7. Kakovost izdelka, zdravstvena ustreznost izdelka in zdravstvena 
ustreznost embalaže 
 
Kakovost izdelka ustreza Pravilniku o kakovosti mesnih izdelkov (Ur.l. RS, št. 59/2012).  

Izdelki glede zdravstvene ustreznosti ustrezajo zahtevam Uredbe komisije (ES) št. 2073/2005  

z dne 15. novembra 2005 o mikrobioloških merilih za živila.  

Embalaža ustreza zahtevam: 
 Pravilnika o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (Ur.l. RS, št. 36/05, 38/06, 

100/06 in 65/08), 
 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1935/2004 z dne 27. oktobra 2004  

o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in o razveljavitvi direktiv 80/590/EGS  
in 89/109/EGS, 

 Uredbe komisije (EU) št. 10/2011 z dne 14. januarja 2011 o polimernih materialih in izdelkih, 
namenjenih za stik z živili. 

 
 

8. Označbe izdelka 
 
VRTLJIVO NABODALO IZ PURANJEGA IN TELEČJEGA MESA 
Zmrznjeno začinjeno doner kebab meso 
 
Sestavine:  meso 82% (puranje meso 80%, telečje meso 20%), voda, začimbe (prisotna 
gorčica ter zelena), sol, ojačevalec okusa E621 Na-Glutamat, stabilizator: E450, E262, 
dekstroza, škrob, začimbe (maltodekstrin, aroma, zelena), pšenična moka, aroma dima, 
rastlinske beljakovine (soja, grah), stabilizator: E460, E451, E450, E262, modificiran škrob, 
sol, ohranjevalec svežine (maltodekstrin, riževa moka, sredstvo za uravnavanje kislosti E262). 
Poreklo: EU.  
 



 

Hraniti pri temperaturi -18˚ C. Odmrznjeni izdelek moramo takoj porabiti. Odmrznjenega izdelka 
ne smemo ponovno zamrzniti. Pred uporabo je izdelek potrebno toplotno obdelati pri najmanj  
+ 70˚ C. 
 
Izdelek je označen z datumom proizvodnje in datumom zamrznitve, rokom uporabe, označbo 
lota in neto količino (5, 7, 10, 15, 20, 25, 30 kg ali po želji naročnika).  
 
Naveden je proizvajalec: HALAL GUDA DONER KEBAP d.o.o., Golniška cesta 102, 4000 
Kranj  
 
 
Izdelki so označeni skladno z zahtevami: 

 Uredbe o izvajanju uredbe (EU) o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom (Ur.l. RS 6/14),  
 Pravilnika o splošnem označevanju predpakiranih živil (Ur.l. RS, št. 36/14),  
 Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011  

o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, 
 Uredbe (ES) št. 853/2004 z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila 

živalskega izvora, 
 Pravilnika o kakovosti mesnih izdelkov (Ur.l. RS, št. 59/2012). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Kranju, dne 04.08.2014                                                                                         
 
 

 

 


