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Bonfilet’ten etle yapılan 3 lezzetli yemek tarifi 

Bir asrı aşkın tecrübeye sahip, tüketiciyi sağlıklı ve güvenilir gıda ile buluşturan Bonfilet’in 

şeflerinden Nesimi Yalçın, Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinden; Fırında Kuzu Külbastı, Dana 

İncik ve Soslu Kontrfile pişirme püf noktalarını anlattı. Dana etiyle yapılan pratik ve leziz bu 

akşam yemeği önerileri ile sofralarınıza lezzet katın. 

 
Tüketiciyi sağlıklı ve güvenilir gıda ile buluşturan Bonfilet, sevdiklerinizle paylaştığınız 
sofralara mutluluk ve lezzet katacak 3 farklı et yemeği tarifi verdi. Et yemeyi sevenlere ve 
etten vazgeçemeyenler için fırında hazırlanabilecek dana etli tarifler sunan Şef Nesimi 
Yalçın’ın bu leziz tarifleri damaklarda unutulmaz bir tat bırakacak.  
 
Fırında Kuzu Külbastı  
Malzemeler 

200 gr Bonfilet Kuzu Külbastı 

2 adet domates 

2 adet çarliston biber 

1 adet soğan 

1 çay bardağı sıvı yağ 

1 diş sarımsak 

Tuz 

Karabiber  

Kekik 

 

Yapılışı 

Az miktarda yağ ile külbastıların iki tarafını mühürleyin. Etleri fırın kabına alın ve 

doğradığınız soğan, biber, domates, sarımsak ve sıcak suyu ilave edin. Damak tadınıza göre 

tuz, karabiber ve kekik serpiştirin. Daha önce 180 derece ısıttığınız fırında 30 dakika pişirin. 

Pilav ile servis edebilirsiniz. 

Soslu Kontrfile  
Malzemeler 

160 gr Bonfilet Soslu Dana Kontrfile 

1 çay bardağı sıvıyağ 

250 gr domates 

100 gr mantar 



2 diş sarımsak 

1 su bardağı krema 

Tuz 

Karabiber 

 

Yapılışı 

Dana kontrfileyi yağsız tavada soteleyin. Küp şeklinde doğranmış mantar, domates ve 

sarımsağı tavaya ilave edin. Pişine kadar soteleyin. Sotelenen yemeğe krema ilave edin. 

Arkasından baharatları ilave edin. Krema yavaş yavaş kıvamını bulduktan sonra yemeğinizi 

ateşten alın. Sade makarna ile servis edebilirsiniz.   

 

Dana İncik 
Malzemeler 

350 gr Bonfilet Dana İncik 

1 yemek kaşığı sıvı yağ 

Yarım soğan 

1 diş sarımsak 

1 havuç 

1 orta boy patates 

Tuz  

 

Sos malzemeleri; 

1,5 yemek kaşığı yoğurt 

1 yumurtanın sarısı 

1 çay kaşığı un 

 

Yapılışı 

Dana inciği haşlamaya başlamadan önce orta boy bir tencerede yaklaşık bir litre suyu 

kaynatın. Kaynayan suya dana inciği ekleyin ve bu işlem sırasında tencerenizin kapağını 

açmayın, suyunu çekmeye yakın çatal yardımı ile kontrol ettiğiniz etin yumuşamadığını 

düşünürseniz bir miktar daha sıcak su ekleyerek kaynamaya bırakın. Ayrı bir tencerede 1 

yemek kaşığı yağ, yarım soğan ve bir diş sarımsağı ince ince doğranarak kavurun. Malzemeler 

güzelce kavrulduktan sonra diğer tencerede kanını bırakmaya başlayan dana inciği alarak 

karışıma ekleyin. Et suyunu çekmeye başladıktan sonra bir miktar sıcak su ekleyin. Et 

pişmeye başladıkça kemiğinden ayrılarak daha yumuşak bir hale gelir. Bu aşamada tencereye 

iri iri doğranmış havuç ve patates ile yarım litre sıcak su ve damak tadınıza göre tuz ilave edin 

ve haşlanmaya bırakın. Tencerenizi ateşten kaldırmadan önce son aşamada ekleyeceğiniz sos 

için 1,5 yemek kaşığı yoğurdu boş bir kapta iyice çırpın. Ardından 1 yumurta sarısını ve 1 çay 

kaşığı unu ekleyin, malzemelerin birbirine karışması için iyice çırpın. Son olarak sosun akışkan 

bir kıvam alması için 2 yemek kaşığı su ilave edin. Yaklaşık 1 saat boyunca haşladığınız et ve 

diğer malzemelere sosu ilave ederek karıştırın ve çok kısa bir süre pişirdikten sonra 

yemeğiniz sunuma hazırdır. Dana inciği dilerseniz üzerine ince kıyılmış maydanoz ile çukur bir 

tabakta 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 

 

Daha fazla bilgi ve iletişim için; 

 

 

http://www.bonfilet.com.tr/

