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HISTORIE 
V cestopisech z 18. století, döner 
kebab je popisován jako pokrm z 
Malé Asie, sestávající ze 
skopového grilovaného na 
vodorovných otočnýh bodcích. 
Tradičně, to bylo podáváno na 
talíři s rýží a teplé omáčce s 
rozpuštěným máslem a paprikou 
země.

Původní forma dnešního döner 
kebab je Oltu kebabOltu je 
městečko blízko Erzurumu v 
Turecku. Původní forma je 
grilovaná vodorovně a řezy jsou 
ukrojené tlustší, poté, co vložil 
specialitu L tvarovaný Oltu shish 
podél povrchu. V 19. století, 
moderní forma byla vynalezena v 
Bursa. Původní forma je ještě 
podávána v mnohých městech 
Turecka.

Dnes, döner kebab je typicky 
sloužil jako druh sendviče v pita 
(chléb bytu). Tento typ döner 
kebab byl dostupný v Istanbul 
protože asi 1960. döner kebab s 
salát a omáčka sloužili v pita, 
který je převládající v Německu a 
zbytku světa, byl vynalezen v 
Berlíně-Kreuzberg v roce 1971, 
protože příprava originálu 
neapelovala dost podle německé 
chuti. Döner byl nejpopulárnější 
rychlá potravinová mísa v 
Německu od osmdesátých lét.

Kebab je rychlý pokrm z turecké kuchyně. Připravuje se z různých druhů masa grilovaných na rotačním 
grilu, z kterého se postupně odkrajují plátky masa. Je často podáván v tureckém chlebu se zeleninou 

(především cibule, rajčata...), a různými druhy omáček. Dále je oblíbené podávání s hranolky.

Kebab se velmi podobá arabskému pokrmu shawarma, mexickému tacos al pasto či řeckému gyrosu.
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Příprava masa pro 
döner kebabs

Döner maso je krájeno od 
točivé sliny. Si všimnout grilu 
plynu za slinou, který je zvyklý 
na kuchaře maso.
Maso užité na výrobu döner 
kebabs může být jehně, 
hovězí maso nebo kuře, ale 
nikdy vepřové maso. Po BSE 
krizi (šílená kravská nemoc) 
dokonce i ryby byli používáni. 
Obecně döner kebab sendvič 
je podáván se salátem 
vyrobeným ze salátu 
shredded. Obvykle je volba 
mezi teplou omáčkou, omáčka 
jogurtu obsahovat česnek a 
omáčku jogurtu obsahovat 
byliny. Někdy ovčí sýr (turecký: 
beyaz peynir, nebo “bílý sýr”) 
moci být přidán.
Jsou tam dva základní 
způsoby, jak připravit maso 
pro döner kebabs:
‣Nejobvyklejší a původní 
metoda má kupit zkušené 
plátky libového masa na svislý 
napíchnout ve tvaru válce. 
Zásobník je vařen sálavým 
teplem od elektrických 
elementů nebo plyn vypaloval 
infračervené hořáky. Často 
tlusté maso, rajčata a cibule 
jsou umístěni nahoře hromady 
k džusům kapky přes maso 
držet to vlhký.

‣Některé levnější obchody 
podávají kombinaci zkušený 
krájel a mlel maso vařené na 
grilltop jak döner kebab. V 
Německu množství mletého 
masa není povolené předčit 
60 % (Berliner 
Verkehrsauffassung).

Tam jsou dva způsoby, jak 
krájet maso od kužele:
‣používáním dlouho a velmi 
ostrý nůž.

‣používáním elektrický nůž s 
točivým diskovým ostřím, 
které produkuje tenčí kusy 
masa a tak zvětšuje množství 
porcí trval od hromady.
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