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Çocuklar için en lezzetli hafta sonu etkinliği! 

Evde burger keyfinin tadını çıkarın! 

Okullar açıldı. Tüm hafta derslerden bunalan çocuklarınız için evde harika bir aktivite 
yapmaya ne dersiniz? Çocuğunuzla birlikte mutfağa girip hem eğlenceli dakikalar 

yaşayabilir hem de çocuğunuzun damağına hitap eden lezzetli bir ev burgerini kolaylıkla 
yapabilirsiniz. 

Okulların açılması ile birlikte derslerden sıkılan çocuklarınız için hem bir şeyler öğrenip hem 

de eğlenebilecekleri aktiviteler tasarlamak her ebeveynin ortak noktası. Bunun için özel 

atölye çalışmaları aramanıza ya da bilet alıp etkinliğe gitmenize hiç gerek yok. Sizler için 

hazırlanan ev yapımı burger tarifini çocuklarınız ile birlikte evinizin mutfağında rahatlıkla 

yapabilirsiniz. Kendi aldığınız malzemeler ile içerisine ne koyduğunuzu bilerek yapacağınız 

lezzetli burgerler çocuklarınızın favori yemeği, sizin de kurtarıcınız olacak. Sizlerle birlikte 

mutfağa giren çocuklarınız yemek yapmak için ilk adımı atarken birlikte keyifli dakikalar 

geçireceksiniz. 

Annelerin kurtarıcısı Bonfilet’li Burger tarifi: 

Burger köftesi için: 

500 gr. orta yağlı dana ve kuzu karışımı Bonfilet köftelik kıyma 

1 çay kaşığı tuz 

1 çay kaşığı kimyon 

1 adet orta boy kırmızı soğan 

Karabiber (Çocuğunuzun acı sevip sevmeme durumuna göre çay kaşığının ucu ile 

ekleyebilirsiniz) 

Kıymanızı rahat yoğurabileceğiniz geniş bir kaba alın. Başka bir yerde soğanlarınızı 

rendeleyin. Baharatlarınızı ve rendelediğiniz soğanları kıymanızın üzerine ekleyerek yoğurun. 

Yoğurduğunuz hamburger köftenizi 1 saat kadar buzdolabında dinlendirdikten sonra çıkarıp 

ekmeklerinizin boyutuna göre şekil verin. Tercihen izli bir döküm tavayı ocakta ısıtın. 

Yeterince ısınan tavaya şekil verdiğiniz hamburger köftelerini yerleştirin. Köfteleri 

kurutmamaya özen göstererek iki tarafı da kızartın. Köfteleriniz hazır olduktan sonra, 

çocuğunuzun damak zevkine göre hamburgerinizi marul, turşu, domates ile zenginleştirerek 

servise hazır hale getirebilirsiniz. Herkese afiyet olsun. 



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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