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Tencere yemeklerinin lezzeti köfte ile katlanıyor! 

Bonfilet’ten sofraları şenlendiren köfte tarifleri 

Evi saran tencere yemeği kokusu pek çok kişi için mutluluk sebebidir. Bir de bu yemek Türk 
mutfağının vazgeçilmezi köfteyle hazırlanmış ise iştahlar daha da kabarır! Paketlenmiş 

kırmızı et sektörünün öncü şirketi Bonfilet’in maharetli şefleri, birbirinden leziz üç köfte 
tarifi paylaştı. 

 
Geleneksel Türk mutfağının başköşesinde yer alan tencere yemekleri, lezzetleri kadar tüm 
aileyi sofra başında bir araya getirmesiyle de bilinir. Mutfaktan yükselen koku iştahları 
kabartır, mutluluğu artırır. Özellikle köfte ile hazırlanan tencere yemekleri büyük küçük 
herkesin vazgeçilmezidir.  
 
Paketlenmiş kırmızı et sektörünün öncü şirketi olarak tüketicilerini sağlıklı ve güvenilir gıda ile 
buluşturan Bonfilet’in şefleri birbirinden leziz üç köfte tarifi hazırladı.  
 
Sahan Köfte 
 
Malzemeler  
40 adet 25 gramlık Bonfilet Sahan Köfte  
2 adet domates 
2 adet patates 
1 su bardağı sıvı yağ 
1 tatlı kaşığı salça 
2 adet çarliston biber 
1 diş sarımsak 
 
Yapılışı 
2 çorba kaşığı yağa ince doğranmış sarımsak ve 2 adet çarliston biber ekleyip karıştırın, 
ardından salça ilave edin. İki domatesi rendeleyip yarısını tencereye alın. Üzerine köfteleri ve 
halka şeklinde doğranmış patatesleri yerleştirin. Kalan domatesleri ekleyip pişirin.  
 
 
Ekşili Köfte 
 
Malzemeler  
100 adet 10 gramlık Bonfilet Ekşili Köfte 
100 g küp doğranmış havuç 
100 g küp doğranmış patates 



1 çorba kaşığı sıvı yağ 
1 diş sarımsak 
Tuz 
 
Terbiyesi için 
Yarım limon 
1 su bardağı yoğurt 
1 su bardağı un 
1 adet yumurta 
Tuz 
Maydanoz 
 
Yapılışı 
Sarımsağı ince kıyıp kızgın yağda havuç ile birlikte çevirin. Daha sonra tencereye 2 litre sıcak 
su ilave edin. Havuçlar pişene kadar kaynatıp patatesleri ekleyin. Patatesler piştiğinde 
köfteleri tencereye alın. Başka bir tencerede un, yumurta, yoğurt ve limon suyunu 
karıştırarak terbiyeyi hazırlayın. Karışımı pişmekte olan yemeğe azar azar ekleyin ve 
kesilmemesi için sürekli karıştırın. Tuz ilave edin. Bir taşım kaynadıktan sonra altını kapatın. 
10 dakika dinlendirip servis yapın.  
 
 
İzmir Köfte 
 
Malzemeler  
 40 adet 27 gramlık Bonfilet İzmir Köfte 
2 adet domates 
2 adet patates 
1 su bardağı sıvı yağ 
1 tatlı kaşığı salça 
4 adet çarliston biber 
1 diş sarımsak 
Tuz 
 
Yapılışı 
Bir tavada köfteleri ve elma dilim patatesleri kızartın. Bir kapta iki çorba kaşığı sıvı yağ, ince 
doğranmış sarımsak ve kalın doğranmış çarliston biberleri karıştırın, salça ilave edin.  Bir 
domatesi rendeleyip fırın tepsisine yayın. Üzerine köfte ve patatesleri koyun. Kapta 
hazırladığınız karışımı ekleyin. En üste kalın doğranmış domates ve biberi ekleyip bir su 
bardağı kadar su koyun. Önceden 200 dereceye ayarlanmış fırında yaklaşık bir saat pişirin. 
Dilerseniz yayvan bir tencere kullanarak fırın yerine ocağı da tercih edebilirsiniz. 
 
 
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 

http://www.bonfilet.com.tr/


 

Daha fazla bilgi ve iletişim için; 

 

 

 


