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PAKETLENMİŞ KIRMIZI ET DAKİKALAR İÇİNDE KAPINIZDA 
 

BONFİLET LEZZETLERİ ŞİMDİ TEK TIKLA KAPINIZDA! 
 

Paketlenmiş kırmızı et sektörünün öncü şirketi Bonfilet, online sipariş uygulamaları 

ile dakikalar içinde kapınızda. Bonfilet kalitesini evine taşımak isteyenler Getir, 

istegelsin ve Banabi uygulamalarını kullanarak taze et ve et ürünlerine evden çıkmak 

zorunda kalmadan tek tıkla kolayca ulaşabiliyor. 

 

Kırmızı et sektörünün Türkiye’deki en önemli temsilcilerinden Bonfilet, paketlenmiş 

taze et ve et ürünlerine yönelik artan talebin daha rahat karşılanması amacıyla satış 

kanallarına Getir, istegelsin ve Banabi gibi online sipariş uygulamalarını dahil etti. Bir 

asrı aşkın tecrübesiyle sektörde birçok ilke imza atan Bonfilet lezzetlerini evine taşımak 

isteyenler, artık taze et ve et ürünlerine evden çıkmak zorunda kalmadan tek tıkla 

kolayca ulaşabiliyor. 

 

Ambalajdaki QR Kod ile Pratik Tarif Videosu Telefonunuzda 

 

Getir, istegelsin ve Banabi gibi online satış kanalları aracılığıyla tek tıkla ulaşabileceğiniz 

Bonfilet’in paketlenmiş et ürünleri arasındaki Bonfresh serisi, taze kırmızı etin sabit 

gramajlı ve tek porsiyonluk olarak kesilip paketlenmesine olanak sağlıyor. Dana 

antrikottan kuzu külbastıya, steak köfteden soslu kontrfileye kadar 8 çeşidi bulunan 

Bonfresh lezzetleri, özel ambalajlama tekniği sayesinde besin değerleri korunarak 

geldiği sofraları ziyafete dönüştürüyor. Özel vakumlu paket, sızdırmazlık için uygulanan 

düşük sıcaklık sayesinde hassas proteinlerin dokusunu ve besin değerlerini korurken raf 

ömrünü de buzdolabında 28 güne kadar uzatıyor. Bonfresh ürünlerinin ambalajında, 

tek porsiyon için belirtilen protein miktarı ise günlük alınan protein miktarının kolayca 



 

 

hesaplanmasına yardımcı oluyor. Ambalajların sağ alt köşesinde yer alan QR kod cep 

telefonundan okutulduğunda, ürüne dair bilgilerin yanı sıra leziz ve pratik bir tarif 

videosuna da erişilebiliyor. 

 

Her Zaman Taze ve Güvenilir 

 

Bonfilet’in online market uygulamaları ile ihtiyaca uygun olarak satışa sunduğu %15 ya 

da %20 yağlı kıyma ve yağsız ya da yemeklik kuşbaşı ile birlikte dana fajita, tekirdağ 

köfte, satır köfte, inegöl köfte, ev tipi ızgara köfte ve dana picanha ise bozulmayı kontrol 

altına alan ve ürünün raf ömrünü uzatarak son tüketim tarihine kadar tazeliğini 

koruması için geliştirilmiş MAP teknolojisi ile ambalajlanıyor. Böylece besin değerleri 

korunmuş taze ve paketli kırmızı ete en pratik şekilde ulaşabilme imkanı sunuluyor. 

 

 
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 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 ile güçlendirerek varlığını sürdürmektedir. Daha 

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