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İşin uzmanından et seçmenin tüyoları 

Sağlıklı ve dengeli beslenmenin püf noktası doğru ürünü seçebilmek. Konu kırmızı et olunca 
güvenilir bilgiyi bulmak da zorlaşıyor. Bir asrı aşkın tecrübeye sahip Bonfilet, renginden 

tedarik sürecine kadar kırmızı et seçerken dikkat edilmesi gerekenleri et yemeyi sevenler ile 
paylaşıyor. 

İnsan sağlığı ve dengeli beslenme açısından çok önemli olan kırmızı eti alırken dikkat edilmesi 

gereken bazı püf noktalar var. Tüketiciyi sağlıklı ve güvenilir gıda ile buluşturan Bonfilet, et 

seçmenin tüyolarını tüketicilerle paylaşıyor. İşte Bonfilet COO’su ve Gıda Mühendisi Kemal 

Bozkuş’tan et seçerken yapılması gerekenler:  

Etin rengi ve kokusu kendini ele veriyor 

Satın alacağınız etin tüketime uygun olup olmadığını anlamanız için birkaç önemli nokta var. 

Bunlardan birincisi etin rengi. Yeni kesilmiş bir et kadar olmasa da satın alacağınız etin canlı 

ve parlak kırmızı renge sahip olması gerekiyor. Aynı şekilde yüzeyinde aşırı ıslaklık ve 

yapışkanlık bulunmamasına dikkat edilmeli. Etin kendine has kokusundan farklı olarak 

ağırlaşmış bir kokuya sahip olmaması, ilaç ya da dezenfektan kokusu olmaması da dikkat 

edilmesi gereken noktalar arasında. 

Veteriner hekim muayenesinden geçmeli! 

Tüketiciye sunulacak etin sağlık açısından risk yaratma ihtimalini önlemek için kesilecek 

hayvanların muhakkak veteriner hekim muayenesinden geçmesi gerektiğinin önemine 

değinen Bozkuş, kesim, parçalama ve paketlenmenin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

tarafından onaylı tesislerde yapılmasının bir zorunluluk olduğunu vurguladı.  

Son kullanma tarihine dikkat! 

Uygunsuz saklama koşulları etin üzerinde zararlı mikroorganizmaların üremesi için uygun 

ortam oluşturuyor. Tedarik sürecinde soğuk zincir şartlarında saklanmış olmasına ve ambalaj 

üzerinde hasar bulunmamasına bakılmalı. Eğer dondurulmuş bir ürün alınıyorsa, son 

kullanma tarihleri mutlaka kontrol edilmeli. Fazla alınan etleri tek kullanımlık paketler 

halinde bölerek derin dondurucuda muhafaza etmek ise sağlık açısından dikkat edilmesi 

gereken noktalardan biri. 

En iyi satıcı güvendiğiniz satıcı 

Gıda tüketiminde en çok dikkat edilmesi gereken konu sağlıklı ve güvenilir olması. Etinizi 

aldığınız yeri tanır, üretimden sofranıza gelene kadar her aşamasına şahit olabileceğiniz bir 

marka seçerseniz, güvenle tüketebilirsiniz. 114 yıllık tecrübeye sahip Bonfilet, her 



aşamasında izlenebilirliği bulunan ürünleri ile et yemeyi sevenlere sağlıklı ve güvenilir gıda 

sunuyor. 

 
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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