
 

 

 

 
 

 

BASIN BÜLTENİ             11.08.2020 
 

HARİKA BİR MANGALIN SIRRI 

DOĞRU MARİNASYONDAN GEÇİYOR 
 

MANGAL İÇİN ETLER NASIL MARİNE EDİLMELİ? 
  

Sevdiklerinizle birlikte yapacağınız en keyifli aktiviteler arasında yer alan mangalın 

daha lezzetli olmasının sırrı, etlerin mangala özel marine edilmesinden geçiyor. 

Paketlenmiş kırmızı et sektörünün öncü şirketi Bonfilet, mangalda pişecek etin 

tadını ve kıvamını tam anlamıyla yakalayabilmeniz için en özel marine tarifini sizler 

için paylaşıyor. 

 

Yaz ayları denilince akla ilk gelen aktiviteler arasında mangal yer alıyor. İster bahçede, 

ister balkonda, isterseniz de uygun açık bir alanda mangal yaparak sevdiklerinize 

harika etler pişirebilirsiniz. Ancak mangaldan daha fazla keyif almak istiyorsanız, eti 

mangala özel marine ederek hazırlamanız gerekiyor. Paketlenmiş kırmızı et 

sektörünün öncü şirketi olarak tüketicilerini sağlıklı ve güvenli gıda ile buluşturan 

Bonfilet, mangalda lezzetli etler pişirmeniz için en özel marine tarifini sizler için 

paylaşıyor. 

 

Malzemeler 

 

Bonfilet Dana Antrikot 

Ayçiçek yağı 

Elma sirkesi 

Worcestershire sos 

1 yemek kaşığı şeker 



 

 

Kurutulmuş soğan tozu 

Sarımsak tozu 

Hardal tohumu 

1 yemek kaşığı acı sos 

1 adet sarımsak 

Karabiber 

 

Yapılışı 

 

Öncelikle ayçiçek yağını, elma sirkesini, worcestershire sosunu, şekeri, kurutulmuş 

soğan tozunu, sarımsak tozunu, hardal tohumunu ve acı sosu bir kapta karıştırın. 

Ardından üzerine sarımsağı, ince bir rende ile rendeleyin. Eklenen tüm malzemeleri 

homojen olacak şekilde karıştırın. En son ise karabiber ekleyin. Karabiberi isteğe bağlı 

olarak daha fazla da ekleyebilirsiniz. Bonfilet Dana Antrikotları, etin tüm yüzeyi sosun 

içerisinde kalacak şekilde sosa bulayın. En son adımda, marine ettiğiniz antrikotları 3 

saat kadar buzdolabında dinlenmeye bırakın. 3-5 saat yeterli olacaktır. Daha fazla 

buzdolabında beklemesi, eti olumsuz etkileyecektir. 

 
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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