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Dana kuşbaşı bayram sofralarının lezzet sembolü olacak 

Damakları çatlatacak dana kuşbaşı tarifi  

Lezzeti ve besin değeri ile menülerin vazgeçilmezi olan kırmızı et, Ramazan’da olduğu gibi 

bayram sofralarında da baş köşede yer alacak. Bonfilet, paylaşmanın ve bereketin sembolü 

olan bayram sofralarına özel, tadı ile damakları çatlatacak lezzetli bir tarif paylaşıyor. 

Sevdiklerine unutulmaz bir bayram sofrası hazırlamak isteyenler, Bonfilet’in dana kuşbaşı 

tarifi ile menülerine eşsiz bir dokunuş katacak.   

Birbirinden eşsiz yemeklerin süslediği bayram sofları hepimizin hayallerinde yer ediyor. 
Lezzeti ile unutulmaz sofraların olmazsa olmazı kırmızı et, bayram menülerinde de ilk sıradaki 
yerini alıyor. “Kendine bir iyilik et” sloganıyla tüketicilerini sağlıklı ve güvenilir gıda ile 
buluşturan Bonfilet, bayram sofraları için şefleri kıskandıracak özel bir tarif paylaşıyor.  
 
Bonfilet’in, besin öğeleri, vitamin ve mineral yönünden zengin kırmızı et ile hazırladığı dana 
kuşbaşı tarifi, bayram sofralarına lezzetli bir alternatif sunuyor.  
 
Dana Kuşbaşı (4-6 Kişilik) 
 
Malzemeler  
1 kg Bonfilet Dana Kuşbaşı 
500 gr arpacık soğan 
3-4 diş sarımsak 
1 adet büyük boy havuç 
2-3 adet patates 
400 gr bezelye  
1,5 yemek kaşığı tereyağı 
1 yemek kaşığı sıvı yağ 
1 tatlı kaşığı kuru kekik 
Yarım yemek kaşığı un 
Tuz ve karabiber 

 
Yapılışı 
Önceden kızdırdığınız tencereye dana kuşbaşı eti atın ve etin suyunu salmasını bekleyin. 
Sonrasında et suyunu çekene kadar, tencerenin ağzını kapatmadan 2-3 dakika pişirin. Et 
suyunu çektikten sonra tencerenin içerisine soğan, sarımsak ve havuç ekleyin. Soğan ve 
havuçla birlikte eti 2-3 dakika daha pişirin. Sonrasında yarım yemek kaşığı un ekleyin. 



Ardından üzerine sıcak su ilave edin. Et, orta ateşte iyice pişene kadar (yaklaşık 35 dakika) 
tencerenin kapağı kapatın. Etin pişmesine 10-15 dakika kala, önceden doğradığınız 
patatesleri ilave edin. Varsa taze bezelyeleri de patateslerle birlikte tencereye ekleyin. Eğer 
bezelyeleriniz konserve ise tencerenin altını kapatmadan 3-4 dakika önce tencerenin 
içerisine ilave edin. Ardından tuz ve karabiber ekleyin. Kısık ateşte biraz daha pişirin. 
Ardından isteğinize göre bir tatlı kaşığı kuru kekik ya da diğer baharatları ilave edin.  
Tencerenin altını kapatmadan önce bir yemek kaşığı tereyağı ekleyin. Ardından 10-15 dakika 
dinlenmeye bırakın. Dana kuşbaşı yemeğiniz servise hazır.  
 
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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