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Türk halkının vazgeçilmez lezzeti döner iftar sofralarında 

Bonfilet’ten fırında patatesli döner tarifi 

Türk halkının vazgeçilmez lezzeti döner, doğru koşullarda üretip sunulduğunda zengin 

içeriğiyle sağlığımıza katkı sunuyor. Bir asrı aşkın tecrübesiyle kırmızı et sektörünün öncü 

şirketi Bonfilet, "İftarda ne pişirsem" diye düşünenler için Ramazan ayında yapılabilecek 

tarif önerilerini sunuyor. Evde kaldığımız şu dönemde ailesi ile birlikte keyifli iftar 

sofrasında afiyetle yenilecek fırında patatesli döner tarifi, menüye leziz ve pratik bir 

alternatif sunuyor. 

Uzun açlık süresinden sonra iftara ne pişirsem  telaşı bu Ramazan’da da aynı şekilde sürmeye 
devam ediyor. Sofraların bereketlendiği Ramazan ayında tok tutucu ve besleyici özelliğiyle, 
sofralarını kırmızı etin lezzetiyle donatmak isteyenlere Bonfilet, menü önerilerini sunuyor.  
 
“Kendine bir iyilik et” sloganıyla tüketicilerini sağlıklı ve güvenilir gıda ile buluşturan Bonfilet, 
Ramazan sofrası için özel bir tarif hazırladı. Geleneksel tadıyla, vazgeçilmez lezzetimiz döner, 
Ramazan ayında iftar sofralarını süslüyor.  
 
Fırında Patatesli Döner  

Malzemeler  
400 gr. Bonfilet Döner  
5 adet patates  
150 gr rendelenmiş kaşar peyniri 
1/2 su bardağı krema 
 

Üzeri için; 
4 yemek kaşığı tereyağı 
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber 

Yapılışı 
Kızartmalık biçimde uzun uzun dilimlediğiniz patatesleri kızgın yağda altın sarısı rengini alana 
kadar kızartın. Bonfilet döneri paketinden çıkartın, tavada güzelce ısıtın, çok fazla kızarmadan 
önce ocaktan alın. Isıya dayanıklı bir fırın kabının içerisine önce pişirdiğiniz patateslerin 
yarısını yerleştirin ve üzerine rendelediğiniz kaşar peyniri ardından kremayı serpiştirin. 
Isıttığınız dönerin yarısı ile tepsinizi kaplayın. Aynı işlemi kalan malzemelerle tekrarlayın ve 
önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Fırından çıkar çıkmaz dilimleyin ve 
servis tabaklarına alıp üzerine kırmızı toz biber ile birlikte kızdırdığınız tereyağını döküp, 
servis edin. 



Tarif videosunu https://www.youtube.com/watch?v=FCU8Z9xrjPk&t=11s linkinden 

izleyebilirsiniz. 

 
 
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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