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Bonfilet’ten pratik ve leziz et tarifleri 

Bir asrı aşkın tecrübesiyle tüketicilerini sağlıklı ve güvenilir gıda ile buluşturan Bonfilet, 

pratik ve hızlı bir şekilde hazırlanabilen iki leziz et tarifi paylaştı. İşte dana eti severler için 

antrikot, kuzu eti severler için ise pirzola pişirmenin püf noktaları…  

Lezzeti, sağlığa katkıları ve uzun süre tok tutma özelliğiyle sofraların baş tacı olan kırmızı etle 
pek çok yemek hazırlamak mümkün. Bu lezzetlerden bazıları için mutfakta uzun saatler 
geçirmek gerekirken bazıları ise hem hızlı hem de pratik bir şekilde sofraya gelebiliyor. 
Bonfilet, dana ve kuzu etiyle yapılan, pişirmesi kolay, lezzeti uzun süre damaklarda kalan iki 
tarif paylaştı.  
 
Dana Antrikot  
Malzemeler  
180 gr Bonfilet Dana Antrikot 
Yarım çay bardağı sıvı yağ 
Tuz 
Karabiber 

 
Yapılışı 
Dana antrikotunuzun her iki tarafına elinizle ya da fırça yardımıyla sıvı yağ sürün. Ardından 
tuz ve karabiberle iyice ovun. Bir kabın içerisine alın. Bu sırada teflon tavanızı ocağınızın 
üzerine alarak ısıtın. Etinizi tavanın içerisine koyun. Her iki tarafını yüksek ateşte iyice 
pişirdiğiniz antrikot pembeleşmeye başladığında altını kısarak pişirmeye devam edin. Yaklaşık 
20 dakika pişirdiğiniz dana antrikotu isteğe bağlı olarak sebze garnitürleri ve pilav ile servis 
edebilirsiniz. 
 
 
Kuzu Pirzola  
Malzemeler 
150 gr Bonfilet Kuzu Pirzola 
1 yemek kaşığı sıvı yağ 
Tuz  

 
Yapılışı 
Kuzu pirzolaları önceden ısıttığınız tavaya bir yemek kaşığı sıvı yağ ekleyerek kızartın. Damak 
tadınıza göre tuz ilave edin. Tavanın kapağı açık bir şekilde pirzolaları ara ara çevirerek 15 
dakika kızartın. Patates püresi eşliğinde servis edebilirsiniz. 
 

 

Bonfilet Hakkında 
1905 yılında Akkoyun ailesinin hayvancılık ve kasaplık faaliyeti ile başlayıp dört kuşak boyunca büyüyerek devam eden şirket, 1970 yılında 

Akkoyun Et Pazarı çatısı altında faaliyetlerini sürdürmüş ve 1987 yılında Bonfilet adını almıştır. Bonfilet, 1994 yılında Türkiye’yi ilk kez MAP 



teknolojisi ile paketlenmiş et ve et ürünleriyle tanıştırmış ve yine Türkiye’nin ilk dondurulmuş köfte üreticisidir. 2007 yılında Türkiye’nin AB 

normlarındaki ilk et üretim tesisi için adım atmış ve 2010 yılında 34-001 Belgesi’ni alarak Bonfilet Et Üretim Tesisi’ni açmıştır. Ar-Ge 

çalışmaları kapsamında ürün çeşitliliğini artırarak, otomasyona dayalı daha kapsamlı bir üretim modeline geçen Bonfilet, güvenilir ve sağlıklı 

et ürünlerini geçmişinden aldığı zengin mirası ile birleştirerek sektörde öncü marka olarak lider konuma yükselmiştir. Ürünlerin 

üretiminden, raflarda yerini almasına kadar geçen sürede yüksek teknoloji kullanarak en kaliteli eti sunan Bonfilet, bir asrı aşkın bilgi ve 

tecrübesini 2015 yılında Bonet Döner markası ve 2016 yılında Bonfilet SteakHouse markası ile güçlendirerek varlığını sürdürmektedir. Daha 

fazla bilgi için: http://www.bonfilet.com.tr 
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