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Kırmızı et, mutluluk hormonunu artırıyor 

Bonfilet’ten Dünya Mutluluk Günü’ne özel rosto tarifi! 

Sofraların vazgeçilmez lezzeti kırmızı et, içerdiği zengin vitaminlerle yalnızca beden 

sağlığımıza değil ruhumuza da iyi geliyor. Paketlenmiş kırmızı et sektörünün öncü şirketi 

Bonfilet, 20 Mart Dünya Mutluluk Günü’nde ailesi ve sevdikleriyle keyifli bir sofrada bir 

araya gelmek isteyenler için rosto tarifi paylaştı.  

Günlük hayatın koşuşturması nedeniyle kendine ve sevdiklerine yeteri kadar zaman 
ayıramayan pek çok kişi mutsuzluk yaşıyor. İşte insanların bir günlüğüne de olsa mutluluğu 
hatırlamaları için Birleşmiş Milletlerin kararıyla 20 Mart tarihi Dünya Mutluluk Günü olarak 
kutlanıyor. Mutlu olmanın yolları kişiden kişiye değişse de ortak noktalarımızdan biri hiç 
kuşkusuz yemek yemek! Özellikle ailemizin ve sevdiklerimizin bir araya geldiği sofralar, bu 
mutluluğu daha da artırıyor.  
 
“Kendine bir iyilik et” sloganıyla tüketicilerini sağlıklı ve güvenilir gıda ile buluşturan Bonfilet, 
Dünya Mutluluk Günü için özel bir tarif hazırladı. Üstelik besin değeri yüksek ve vitamin 
yönünden zengin olan kırmızı et ile hazırlanan bu tarif, mutluluk hormonu olarak da bilinen 
serotoninin artmasına da katkı sağlıyor.     
 
 
Dana Rosto (4-6 Kişilik) 
 
Malzemeler  
800 g Bonfilet Dana Nuar 
4 adet orta boy kuru soğan 
3-4 diş sarımsak 
1 adet büyük boy havuç 
1 adet orta boy kereviz 
1 yemek kaşığı un 
1,5 yemek kaşığı tereyağı 
1 yemek kaşığı sıvı yağ 
1 yemek kaşığı elma sirkesi 
1 tatlı kaşığı kekik 
Tuz ve karabiber 
Defne yaprağı veya biberiye (Tercihe göre) 
 



 
Yapılışı 
Etinizi oda sıcaklığında bir saat kadar bekletin. Keskin bir bıçak yardımıyla küçük kesikler açın 
ve bu boşluklara tercihinize göre sarımsak, tane karabiber, defne yaprağı veya biberiye 
yerleştirin. Bir çay kaşığa kadar tuzu, etin her yerine gelecek şekilde serpin. Ardından sıvıyağı 
tavada kızdırın ve eti yüksek ateşte mühürleyin. İşlemin son aşamasında kekiği ve elma 
sirkesini ekleyip bir kez daha çevirdikten sonra eti yayvan bir tencereye alın. Ayrı bir tavada 
erittiğiniz tereyağında, piyazlık doğradığınız soğanları rengi dönene kadar çevirin. Un ekleyip 
karıştırmaya devam edin. Et ve soğanları aynı tencerede birleştirin, içine havuç, kereviz ve iki 
bardak sıcak su ekleyip yaklaşık bir saat pişirin. Ardından tüm malzemeleri fırın kabına alın, 
tencerenin dibinde kalan az suyu da ekleyin. Önceden ısıttığınız 200 derecelik fırında et 
kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin. Sıcakken dilimleyip patates püresi veya pilavla servis 
edin.  
 
 
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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