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Overview: اختصار 
The production of Halal meal is based on the following principles. 

حالل غزا کی تياری مندرجہ ذيل اصولوں کے بناد پر ہے۔
1. All ingredients are Muslim-approved as Halal. 

سارا جزو اسلم کی منظوری کے مطابق حالل ہے۔
2. Foods are produced by a separated cookset that is free from “Haram”. 

 کهانے کے لۓ استعمال نہيں کيےجاتے۔"حرام"هانا الگ برتونوں ميں تيار کياجاتا ہے ، جو ک
3. Staffs are well trained with full understanding of Halal regulations prior to production. 

ے بارے ساری معلومات بهی دی گئ ہے۔ک) ہداجت(کهانے کی تياری سے پہلے سٹاف کو مناسب تربيت کے ساته حالل کهانے کے قاعدے 

Our recipes, cook process, and production kitchen are approved and certified by The Incorporated Trustees of the Islamic 

Community Fund of Hong Kong. Meanwhile, as designed by our chef, dietitian, and quality assurance team, our 

Halal meals fulfill the criteria of nutrition, food safety, and religious manner. 

ہماری رسيپی، پکانے کا طريقہ اور کهانا تيار کرنے والی کچن کو ہانگ کانگ اسالمک کميونٹی فنڈ کے انکوپرٹڈ ٹرستی سے منظوری اور 
اور خوبی کا بهروسہ دلنےوالی ٹيم کے تجويز  سے، ہمارا حالل ) ہيزی کهانے کا ڈاکٹرپر(تصديق دی گئ ہے۔ اور ہمارے باورچی، ديٹيٹين 

غزا، غزائيت، کهانے کی حقاظت  اور مذہبی اخالق کے معيار کو پورا کرتا ہے
Processes: 

1. Raw food material (e.g. 

Halal chicken) delivered from 

authorized supplier and stored 

in freezer at or below -18℃ in 

the Halal Kitchen at Tai Po 

Central Production Plant. 

) مرگی) چکن(حالل (کچا کهانا 
اوتورائس (مجاز ميہاکرنے واال 

سےسپرد کياجاتا ہے اور ) سپالئحر
تائ پو سينٹرل پرودکشن پالنٹ کی 

 18–حالل کچن ميں درجہ حرارت 
ا يا کم پر فريزر ميں ڈهير کيا جات

 ہے۔

 

2. A separate set of kitchen 

utensils used for Halal meals 

production. 

حالل کهانے کی تياری کے لۓ 
الگ کچن کے ظرف  استعمال کيے 

 جاتے ہيں۔

 



3. Food preparation and 

production by chefs having 

gone through training by Halal 

officials 

ور پيداواری کے کهانے کی تياری ا
عہدہ دار  لۓ باورچيوں کو حالل

 کی طرف سے تربيت دی گئ ہے۔

 
4. Utensil washed and 

re-wrapped after use. 

ظرف استعمال کے بعد دهويں اور 
 لپيٹے جاتے ہيں۔

 
5. Food cooked with separate 

set of cooking pans and rice 

cooked in designated cookers. 

کهانا الگ پرتونوں اور چاول خاص 
 کوکڑز ميں پکيں جاتے ہيں۔

 
6. Disposable containers used 

for portioning 

ايک ہی بهر استعمال ہونے والے 
ڈبے کو تقسيم کے لۓ استعمال کيا 

 جاتا ہے۔

  



7. Food blast-freezed until it 

reached -18℃ 

کهانا تيزی سے جماۓ جاۓ گا جب 
 نيہں 18–کا درجہ حرارت تک اس 

 ہو۔

 

8. Frozen food vacuum-packed 

for prolonged shelf-life.  

پيک ميں بند -جماۓ ہوا کهانا خال
کيا جا تاہے تا کہ مزيد دنوں تک 
 کهانے کے کابل رہے سکہے۔

 

 
9. Food with shelf-life of 90 

days stored in freezer at -18℃ 

or below. 

 دنوں تک کهانے کے 90جو کهانا 
 18–کابل رہتا ہے درجہ حرارت 
 پرفريذر ميں ڈهيرکيا جاتا ہے۔

 

HALAL FOOD only

 صرف حالل کهانا



10. Frozen Halal food 

transported in insulated boxes 

when orders received from 

receptors. 

کهانا لينے والے کی فرمائش پر، 
جماۓ ہوا حالل کهانا الگ ڈبے ميں 

 سپرد کيا جاتا ہے۔

 
11. All foods to be delivered 

are labeled accordingly 

کهانوں کو سپرد کرنےسے پہلے، 
 کهانوں پرليبل لگايا جاتے ہے۔

 

12. Halal food delivered by 

refrigeration truck. 

تسکين حرارت والے ٹرک ميں 
 حالل کهانا ڈهونا کيا جاتا ہے۔

 
13. Arrival at receptor kitchen. 

 لينے والی کچن ميں کهانے کی آمد۔

 
14. Food stored in freezer at 

-18℃ or below in the receptor 

kitchen. 

کهانا لينے والی کچن ميں درجہ 
 يا کم پر فريزر ميں 18–حرارت 

 ڈهير کيا جا تا ہے۔
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15. Food re-thermed directly 

from frozen state. 

حوال سے پر ٹهرم کيا کهانا منجمد ا
 جاتا ہے۔

 
16. Meals rethermed in 

combi-oven until the core 

temperature reached 75℃ or 

above. 

غزا کمبی آئون ميں پر ٹهرم کيا جا 
تا ہے تا کہ اس کا درجہ حرارت 

  يا زيادہ ہو جاۓ۔75

 
17. Meals ready to be served to 

patients.  

 

ريضوں کو پروسا جاتا تيار غزا م
 ہے۔

 

 
 
This information sheet is produced by …. on 27 August 2008, Tuen Mun Hospital 

  ،تين مون ہسپتل ميں يہ تفصيالت کا شيٹ تيار کيا ہے۔2008اگست 27نے _______________ 
 

Special Food : HALAL Food 
Menu : Rice, Vegetables, Chicken 
Dinner 

حالل کهانا: خاص کهانا
چاول، سبزی، مرگی: مينو

رات کا کهانا


