Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı
Merhaba,

Bonfilet olarak bir asrı aşkın süredir hayvancılık ve kasaplık

faaliyetlerimizi, ülkemize değer katarak geliştirme ve sektörümüzün
öncüsü olma vizyonumuzla sürdürüyoruz. Sağlık ve güvenilirlik
esasına dayalı bir şekilde global standartlarda üretim yapıyor, bu
standartları korumak ve geliştirmek adına da yatırımlarımıza
durmaksızın devam ediyoruz.
Günümüz dünyasında teknoloji, inovasyon ve dijital dönüşüm
ekseninde yaşanan gelişmeler, yaşam biçimlerimizi ve iş yapış
şekillerimizi kökten değiştiriyor. Bonfilet ise alışılagelmiş kasaplık
faaliyetlerini 1980’li yıllarda inovatif bir sürece dönüştürmeyi başardı.
O yıllardan itibaren sektörümüzü ve tüketicilerimizi pek çok ilkle
tanıştırdık. Türkiye’nin ilk paketlenmiş et ve et ürünleri, AB normlarındaki
ilk et üretim tesisi gibi önemli çalışmalara imza attık. Ar-Ge alanına
yönelik ciddi yatırımlarımızı sürdürüyor, köklü geçmişimizden aldığımız
gücü yenilikçi bakış açımızla harmanlayarak çıtamızı her daim yukarı
taşıyoruz. Bu kapsamda bu yıl ve önümüzdeki dönemde, ülkemizin
2023 vizyonuna yüksek katkı sağlamak için işimize dört elle sarılmayı
sürdüreceğiz.
Üretime ve ekonomimize değer katarken toplumsal sorumluluklarımızın
da farkındayız. Bir Türk firması olarak tüketicilerimize sağlıktan,
hijyenden ve lezzetten hiçbir koşulda ödün vermediğimiz ürünler
sunuyor, bununla birlikte yüzde 100 müşteri memnuniyeti odaklı
anlayışımızı, kurum kültürümüzün en değerli parçası addediyoruz.
Dört nesildir azim ve kararlılıkla en iyi bildiği işi yapan Bonfilet’in
başarılarla dolu yolculuğuna eşlik eden siz değerli müşterilerimiz ile
daha nice yılları birlikte geçirmek dileklerimle…

Hakan AKKOYUN
Bonfilet Yönetim Kurulu Başkanı

Kilometre Taşları

1905

Hayvancılık ve kasaplık faaliyetleri başladı.

1950

Akkoyun Ailesi 2. kuşağı ile kasaplık ve hayvancılık faaliyetlerini geliştirdi.

1970

‘’Akkoyun Et Pazarı’’ Eskişehir’den İstanbul’a taşındı.

1987

Artan pazar talepleri ile Bonfilet markası kuruldu.

1992

İnovatif süreç başladı ve Ar-Ge çalışmaları yürütüldü.

1994

Türkiye’de ilk kez paketlenmiş et ve et ürünleri Bonfilet tarafından üretildi.

2007

Türkiye’nin AB normlarındaki ilk Et Üretim Tesisi olan Bonfilet Et Üretim Tesisleri açıldı.

2010

Et üretiminde 34-001 Belgesi alınarak Türkiye’nin AB normlarındaki ilk et üretim
tesisi olan Bonfilet Et Üretim Tesisleri açıldı.

2012

Global gıda standardı sertifikası BRC Belgesi alındı.

2015

Bonet Döner markası kuruldu.

2016

Yurt içi genişleme devam etti ve Bonfilet Steak House markası kuruldu.

2018

Üretim teknolojileri yenilenerek, otomasyona yapılan yatırım ile
kapasite %50 oranında arttırıldı.

2020

Darfresh ambalaj teknolojisi ile plastik miktarını % 25'e varan oranda azaltan
paket optimizasyonlu ve sabit gramajlı Bonfresh ürünleri pazara sunuldu.

2020

Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda Bonfilet kurumsal kimliği ve logosu yenilendi.

Bonfilet Standartları
Tedarikçi çiftliklerin kontrol edilmesi ve sıkı denetimlerin yapılması, Bonfilet’in olmazsa olmaz kriterleri
arasındadır. Tüm tedarikçilerden ISO 9001-22000 Belgesi, Helal Sertifikası, Çalışma İzni , Dış Laboratuvar
Analiz Sonuçları (mikrobiyolojik, fiziksel, kimyasal), Veteriner Hekim Çalışma Belgesi, her sevkiyatta Sağlık
Raporu, Araç Dezenfeksiyon Belgesi gibi belgeler talep edilmektedir.

Mezbahalarda uygun hijyenik alt yapı, temizlik, sıcaklık, izlenebilirlik, çalışan personelin hijyen koşulları
titizlikle kontrol edilmektedir. Bu koşulları sağlayan mezbahalar ile çalışılmaktadır.

Bonfilet’in et üretiminde kullandığı tüm büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, Anadolu ve Trakya yaylalarında
yetişen menşe şahadetnamesine (besiciden alınan, hayvanın yerli olduğunu kanıtlayan ve üretim yerini
gösteren belgeye) sahip, ırkı ve kökeni belli, %100 yerli besi hayvanlarıdır. Mikrobiyolojik ve fiziki
kontrollerden geçirilen hayvanların kesimleri İslami usullere uygun bir şekilde, birinci sınıf tesislerde uzman
veteriner hekimlerin kontrolünde gerçekleştirilmektedir.

Özel soğuk araçlarla getirilen karkas etler,
robotlar vasıtasıyla insan eli değmeden
Bonfilet tesislerine girmektedir. Uzman
veteriner hekimler tarafından PH (asitlik
veya bazlık derecesini tarif eden ölçü birimi)
ve ısı değerleri kontrol edilen karkas etler,
hammadde standardına uygun ise
barkodlanmakta ve soğuk atmosfer
depolarına alınmaktadır.

İzlenebilirlik
Üretilen her nihai ürünün izlenebilirlik aşamaları; eti için beslenecek hayvanın çiftliklerde kaldığı süreçle
başlayıp, mezbahada kesimi, karkas parçalama üniteleri, et ürününe dönüştürülecekse işleme ve üretim
prosesleri, ambalajlama, paketleme, sevkiyat, depolama,satış ve tüketicinin sofrasına gelinceye kadar
uzayan bir zinciri kapsamaktadır. Çiftlikte kulak küpesi ile baslayan sistem; mezbahada elektronik etiket,
parçalama ünitesinde karkas ve paket üzerine yapışan etiketler, pazarlama aşamasında QR code uygulaması
ile tamamlanarak tüm zincir izlenebilir hale getirilmektedir.

Soğuk Zincir
Bonfilet ürünleri, teknolojinin son imkanları ile donatılmış frigorifik araç filosu ve bu konuda özel olarak
eğitilmiş personel tarafından soğuk zincir muhafaza edilerek tüketim noktalarına ulaştırılmaktadır. Soğuk
zincirini koruyarak Türkiye’de günde 2 bin noktaya teslimat gerçekleştirilmektedir.

ÜRÜN K ATEGORİLERİ
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Kuyruk
Kırıntı
Böbrek Billur

6. haftadan 26. haftanın sonuna kadar yaşta, kasaplığa sevk edilecek erkek
ve dişilerin kesim kurallarına uygun olarak kesilmiş, yüzülmüş, baş ve ayakların
ayrılmış; böbrek hariç iç organları çıkarılmış yağlı kuyruklarda (>250g) kuyruğu
kesilmiş bütün haldeki gövdelerdir.
Ambalaj Şekli: Kefenli

o

0-4 C haşlama kızartma

ızgara sulu yemek

fırın

KUZU GRUBU

Kuzu Kol Kemikli

Kürek kemiği kıkırdak kısmından sıfır olarak kesilmiş, lenf yumruları temizlenmiş,
gerdan kısmını içermeyen, kürek ve ön kol kemiğini içeren kısmıdır.
Ambalaj Şekli: Dökme, Vakumlu

Neler Elde Edilir ?
Kuzu Kol İncik, Kuzu Kol Fırın, Kuzu Kapama, Kuzu Kol Kemiksiz,
Kuzu Yemeklik Kuşbaşı

o

0-4 C

haşlama

kızartma sulu yemek

fırın

Kuzu Kol Kemiksiz

Kemikli kuzu kolun kürek ve orta kemiği alınmış, inciği üzerinde kalan, lenf
yumruları temizlenmiş kısmıdır.
Ambalaj Şekli: Dökme, Vakumlu, MAP

Neler Elde Edilir ?
Kuzu Yemeklik Kuşbaşı.

o

0-4 C

haşlama sulu yemek

fırın

KUZU GRUBU
Kuzu Kol İncik

Kuzu kolun uç kısmından ayrılan kemikli kısımdır.
Ambalaj Şekli: Dökme, Vakumlu, MAP

o

0-4 C

haşlama sulu yemek

fırın

Kuzu But İncik

Buttan çıkan inciklerin baş kemikleri alınmış kısmıdır.
Ambalaj Şekli: Dökme, Vakumlu, MAP

o

0-4 C

haşlama sulu yemek

fırın

KUZU GRUBU

Kuzu But Kemiksiz (İnciksiz)

Kemikli kuzu butun çanak ve orta kemiği alınmış, lenf yumruları
temizlenmiş kemiksiz kısmıdır.
Ambalaj Şekli: Dökme, Vakumlu, MAP

Neler Elde Edilir ?
Kuzu Külbastı, Kuzu But Şiş, Kuzu Sote, Kuzu Kavurmalık Et.

o

0-4 C haşlama kızartma

ızgara sulu yemek

fırın

Kuzu But Kemikli

Bel kemiğinden itibaren 1. boğumdan kesilmiş, lenf yumruları temizlenmiş,
kaba kuyruk yağları alınmış, çanak, incik ve orta kemiği içeren tek buttur.
Ambalaj Şekli: Dökme, Vakumlu

Neler Elde Edilir ?
Kuzu But Kemiksiz, Kuzu But İncik, Kuzu Orta Kemikli But,
Kuzu Külbastı, Kuzu But Şiş, Kuzu Sote, Kuzu Kavurmalık Et.

o

0-4 C haşlama kızartma

ızgara sulu yemek

fırın

KUZU GRUBU
Kuzu Külbastı

İnciksiz butun kemiksiz halinin dilimlenmesiyle elde edilir.
Ambalaj Şekli: MAP, Skinpack, Vakumlu

0-4 C
o

kızartma

ızgara sulu yemek

fırın

Kuzu Çatal

Bel kemiğinden itibaren 1. boğumdan kesilmiş, lenf yumruları temizlenmiş,
kaba kuyruk yağları alınmış, çanak, incik, pöç ve orta kemiği içeren 2 ayrı but
parçasının birlikte yer aldığı kısımdır.
Ambalaj Şekli: Vakumlu, Dökme

0-4 C haşlama kızartma
o

ızgara sulu yemek

fırın

KUZU GRUBU
Kuzu Kaburga

Kuzu karkasın sırt pirzola kısımlarının ayrıldıktan sonra kalan kemikli kısımlarıdır.
Ambalaj Şekli: Dökme, Vakumlu

0-4 C
o

kızartma

ızgara sulu yemek

fırın

Kuzu Kafes

Kuzu karkas gövde kafes kısmının döş etinin de üstünde bulunduğu kısımdır.
Ambalaj Şekli: Dökme

Neler Elde Edilir ?
Kuzu Pirzola Kafes, Kuzu Pirzola, Kuzu Kaburga.

0-4 C haşlama kızartma
o

ızgara sulu yemek

fırın

KUZU GRUBU

Kuzu Fileto Bonfilesiz

Kafes kemiğinin bitiş noktasından kesilen ve çanak kemiğinin başlangıç
noktasına kadar devam eden, boşluk, sırt ve bel yağlarının alınmış bonfilesi
üstünde kalan kısımdır.
Ambalaj Şekli: Dökme, Vakumlu, MAP

Neler Elde Edilir ?
Kuzu Fileto Kemiksiz, Kuzu Kemikli Fileto Dilimli, Kuzu Küşleme.

0-4 C haşlama kızartma
o

ızgara sulu yemek

fırın

Kuzu Fileto Kemiksiz (Lokum)

Kuzu kemikli filetonun omurları ve bel kemiği alınmış, sinirleri temizlenmiş ve yağı
belirli oranda temizlenmiş kısmıdır. Bonfile içermez.
Ambalaj Şekli: Dökme, Vakumlu, MAP

0-4 C
o

kızartma

ızgara sulu yemek

fırın

KUZU GRUBU

Kuzu Kalem Pirzola

Kuzu kafesin antrikot kısmı ile kaburga kemiğinin kısa parçasının dilimlenmesiyle
elde edilir.
Ambalaj Şekli: Dökme, Vakumlu, MAP, Skinpack

0-4 C
o

kızartma

ızgara

fırın

Kuzu Tarak Pirzola

Bütün kafesin orta bel kemiği ve pirzola üstü döş kemiği alınmış kısımdır.
Ambalaj Şekli: Vakumlu, Dökme

0-4 C
o

kızartma

ızgara

fırın

KUZU GRUBU
Kuzu Kapama

Kuzu T-Bone olarak da bilinen kemikli bütün filetonun dilimlenmiş halidir.
Ambalaj Şekli: Vakumlu, MAP

0-4 C haşlama kızartma
o

ızgara sulu yemek

fırın

Kuzu Küşleme

Yağ fitili ve üst zarı alınmış, bel omurları iç yüzeyindeki kemiksiz kısımdır.
Ambalaj Şekli: Dökme, Vakumlu, MAP

0-4 C
o

kızartma

ızgara

fırın

KUZU GRUBU
Kuzu Gerdan

Kuzu boynunun 6. ile 7. boğumu arasından kesilmiş, nefes borusunun
etrafındaki kan ve lenf yumruları alınmış, soluk borusu 1,5 cm kesilmiş
kısmıdır.

Ambalaj Şekli: Dökme, Vakumlu

Neler Elde Edilir ?
Kuzu Gerdan Haşlama, Kuzu Gerdan Kemiksiz.

o

0-4 C

haşlama sulu yemek

fırın

Kuzu Dilim Gerdan

Kemikli bütün gerdanın dilimlenmiş halidir.
Ambalaj Şekli: Dökme, Vakumlu, MAP

o

0-4 C

haşlama sulu yemek

fırın

KUZU GRUBU
Kuzu Kuşbaşı

Kuzu kol kemiksizden kuşbaşı halinde doğranarak elde edilen üründür.
Ambalaj Şekli: MAP

o

0-4 C

kızartma sulu yemek

fırın

Kuzu Sote

Kemiksiz but etinin 2’şer cm’lik ebatlarda doğranmış halidir.
Ambalaj Şekli: MAP

o

0-4 C

kızartma sulu yemek

fırın

KUZU GRUBU
Kuzu Döş

Kuzu kafes üzerinde ve kolun boşluk kısmında bütün halde bulunan kemiksiz
kısımdır.
Ambalaj Şekli: Dökme, Vakumlu

Neler Elde Edilir ?
Kuzu Kıyma.

o

0-4 C

kızartma sulu yemek

fırın

Kuzu Kuyruk Yağı

Kuzunun kuyruk kısmından çıkan kaba yağıdır.
Ambalaj Şekli: Dökme, MAP, Vakumlu

Nerede Kullanılır ?
Kuyruk yağı; kebap, çorba, pilav, ciğer, dolma ve döner gibi yemekler kullanılabilir.

o

0-4 C

ızgara sulu yemek

DANA GRUBU
Dana Irkları

Kategori

Kesilme
Yaşı

Buzağı

Yetişkin

İnek

Genç Sığır

Boğa

Dişi veya

Dişi Düve

Yetişkin

Kısırlaştırılmış

Erkek

Erkek

(Doğurmamış)

Dişi

Yetişkin

Yetişkin

3-6 aylık

3-4 yaşında

Hayvanın
Ağırlığı

180-250 kg

500-800 kg

500-800 kg

500-800 kg

500-800 kg

Karkasın
Ağırlığı

70-100 kg

300-450 kg

250-400 kg

250-400 kg

250-400 kg

Kas

Kalite

1,5-2 yaşında

6-8 yaşında

Kasların %50’si

Kasların %70’i

Kasların %50’si

Kasların %55’i

Kasların %60’ı

hızlı pişer, %50’si

hızlı pişer, %30’u

hızlı pişer, %50’si

hızlı pişer, %45’i

hızlı pişer, %40’ı

yavaş

yavaş

yavaş

yavaş

yavaş

Yağsız et,
beyaz renkli

Eti benekli, açık
kırmızı renkli,
yumuşak, ince
dokulu

Amaç

4-5 yaşında

Et

Et

Yağsız et, açık
renkli, yaşına
göre az veya
çok yumuşak, et
dokusu ince

Süt sağımı ve
besicilik

Eti çok ince,
yumuşak, soluk
renkli, orta et
dokusu

Et

Yağsız et, koyu
renkli, görece
sıkı, iri dokulu
damarlı et

Besicilik

DANA GRUBU

gerdan

antrikot

sokum

bonfile

kürek

döş

pençeta yumurta

ar

tranç
kontr
nuar

but
incik
kol
incik

nu

kontrfile

DANA GRUBU
Dana Karkas

Dana
Ana Parçalar
Bonfile
Antrikot
Kontrfile
Beşli Set
İncik
Kürek
Gerdan
Döş
Pençeta

İki kol ve iki but etinden oluşan takım halindeki kemikli ettir.
Ambalaj Şekli: Kefenli

0-4 c
o

haşlama kızartma

ızgara sulu yemek

fırın

DANA GRUBU
Dana Kol

Antrikot, kürek, gerdan, döş ve incikten oluşan 11 kaburga kemiğini
bulunduran kısımdır.
Ağırlık: 75-95 kg

0-4 c
o

Ambalaj Şekli: Kefenli

haşlama kızartma

ızgara sulu yemek

fırın

Dana Uzun But

Bonfile, kontrfile, tranç, sokum, yumurta, nuar, kontranuar, incik ve
pençetayı kapsayan kısmıdır. 2 kaburgalı olarak çeyreklenmiştir.
Ağırlık: 70-85 kg

0-4 c
o

Ambalaj Şekli: Kefenli

haşlama kızartma

ızgara sulu yemek

fırın

DANA GRUBU
Dana Kısa But

İncik Kemiği, orta kemik ve çanak kemiğini içeren dana bütün
filetosuz ve pençetasız kısmıdır.Değerli etleri kullanmayan
müşteriler için idealdir.
Ağırlık: 30-45 kg

Ambalaj Şekli: Kefenli

0-4 c
o

haşlama kızartma

ızgara sulu yemek

fırın

Dana Orta Kemikli Kısa But

Dana kısa butun incik ve çanak kemikleri alınmış halidir.
Ağırlık: 25-45 kg

Ambalaj Şekli: Kefenli

0-4 c
o

haşlama kızartma

ızgara sulu yemek

fırın

DANA GRUBU

Dana Kemiksiz Kısa But

Dana kısa butun incik, çanak ve orta kemiği alınmış halidir.
Ağırlık: 35-45 kg

Ambalaj Şekli: Kefenli

0-4 c haşlama sulu yemek
o

fırın

Dana Pistole But

Dana uzun butun pençetasız halidir.
Ağırlık: 50-60 kg

Ambalaj Şekli: Kefenli

0-4 c
o

haşlama kızartma

ızgara sulu yemek

fırın

DANA GRUBU
Dana Gerdan

Boyun omurlarının önde kafa kemikleri, arka tarafta sırt omurlarıyla bağlantı
yerlerine kadar olan bölümdeki kemiksiz ettir.
Ağırlık: 8-15 kg

Ambalaj Şekli: Vakumlu

Neler Elde Edilir ?
Dana Yağsız Kıyma (%7 Yağlı), Dana Kuşbaşı

0-4 c haşlama sulu yemek
o

fırın

Dana Kürek

Dana kolun kürek kısmının kemiğinden ayrılıp kaba yağ ve sinirlerinden
temizlenmiş halidir.
Ağırlık: 8-15 kg

Ambalaj Şekli: Vakumlu

Neler Elde Edilir ?
Dana Yağsız Kıyma (%7 Yağlı), Dana Kuşbaşı

0-4 c haşlama sulu yemek
o

fırın

DANA GRUBU
Dana Döş

Büyükbaş hayvanlarda kol arkasından ve pençetaya kadar uzanan
bölgeden elde edilip, kıyma üretimi için en ideal parçadır.
Ağırlık: 7- 15 kg

Ambalaj Şekli: Vakumlu

Neler Elde Edilir ?
Dana Köftelik Kıyma (%20 Yağlı), Dana Orta Yağlı Kuşbaşı (Dana Yemeklik Kuşbaşı)

0-4 c
o

kızartma sulu yemek

fırın

Dana Antrikot

Büyükbaş hayvanların iki kürek kemiği arasından ve pirzolalık yerinden
çıkartılan, kemiğinden sıyrılmış ettir.
Ağırlık: 3,5-6 kg

Ambalaj Şekli: Vakumlu

Neler Elde Edilir ?
Dana Izgara Biftek.

0-4 c
o

kızartma

ızgara

fırın

DANA GRUBU
Dana Kol İncik

Dana kol parçalarına ait incik bölgesinin kemikleri ayrılmış halidir.
Ağırlık: 3-5 kg

Ambalaj Şekli:Vakumlu

Neler Elde Edilir ?
Dana İncik Haşlama.

0-4 C haşlama sulu yemek
o

fırın

Dana But İncik

Yağlarından ve sinirleinden arındırılmış dana but etinin iri dilimler
şeklinde doğranmış halidir
Ağırlık: 6-7 kg.

Ambalaj Şekli: Vakumlu

o

0-4 C

haşlama sulu yemek

fırın

DANA GRUBU

Dana Beşli Set ( Kontrnuar,Yumurta,Tranç, Nuar, Sokum)

Dana butun tranç, nuar, sokum, yumurta ve kontrnuardan oluşan
parçalarını içeren kısımdır.
Ağırlık: 25-40 kg

0-4 c
o

Ambalaj Şekli: Vakumlu

haşlama kızartma

ızgara sulu yemek

fırın

Dana Üçlü Set (Sokum, Yumurta, Kontrnuar)

Dana butun sokum, yumurta ve kontrnuardan oluşan kısmıdır.
Ağırlık: 12-20 kg

Ambalaj Şekli: Vakumlu

0-4 c
o

haşlama kızartma

ızgara sulu yemek

fırın

DANA GRUBU
Dana Kontrnuar

Büyükbaş hayvanlarda butun dış kısmından elde edilen kemiksiz ettir.
Ağırlık: 5-8 kg
Ambalaj Şekli: Vakumlu

Neler Elde Edilir ?
Dana Rosto, Dana Gulaş (Haşlamalık)

0-4 c haşlama sulu yemek
o

fırın

Dana Yumurta

Büyükbaş hayvanların but kısmında, diz ekleminin iç kısmından kalça
eklemine doğru uzanan yumurta şeklindeki kemiksiz ettir.
Ağırlık: 4-7 kg

Ambalaj Şekli: Vakumlu

Neler Elde Edilir ?
Dana Sote, Dana Yağsız Kuşbaşı,
Dana Strogonof, Dana Gulaş (Haşlamalık), Dana Şiş

0-4 c haşlama sulu yemek
o

fırın

DANA GRUBU
Dana Tranç

Büyükbaş hayvanların but kısmının iç yüzünde üstte çanak kemiğinden, altta
diz eklemine kadar uzanan kemiksiz ettir. Döner için tercih edilir.
Ağırlık: 5-10 kg

Ambalaj Şekli: Vakumlu

Neler Elde Edilir ?
Dana Sote, Dana Yağsız Kuşbaşı,

0-4 c
o

haşlama kızartma

ızgara sulu yemek

fırın

Dana Yemeklik Biftek, Dana Strogonof, Dana Gulaş (Haşlamalık), Dana Şiş

Dana Nuar

Büyükbaş hayvanların but kısmında diz ekleminin iç kısmından kalça
ekleminin dışına doğru uzanan kemiksiz ettir.
Ağırlık: 1,5-2,5 kg

Ambalaj Şekli: Vakumlu

Neler Elde Edilir ?
Dana Rosto.

0-4 c haşlama sulu yemek
o

fırın

DANA GRUBU
Dana Sokum

Büyükbaş hayvanların but kısmının üst tarafından elde edilen kemiksiz ettir.
Ağırlık: 3-6 kg

Ambalaj Şekli: Vakumlu

Neler Elde Edilir ?
Dana Yağsız Kıyma (%7 Yağlı), Dana Sote, Dana Yağsız Kuşbaşı,

0-4 c
o

haşlama kızartma

ızgara sulu yemek

fırın

Dana Yemeklik Biftek, Dana Strogonof, Dana Şiş

Dana Kontrfile
Fitilsiz kontrfile, maliyeti net hesaplandığı için
ve işçilikle uğraşılması gerekmediği için, müşteriler
tarafından tercih edilir.
Fitilli kontrfile ortalama %7 civarında fire verir.
Dilimlenebilecek kalınlıkta ve büyüklükte olanları
tercih edilir.

Büyükbaş hayvanlardan belin üst kısmında boydan boya kuyruk sokumu kemiğinin
ortalarına kadar uzanan ve omurlara yapışık olarak kaslardan elde edilen, yağlarından
arındırılmış kemiksiz ettir. Kebapçılarda şaşlık üretiminde kullanılır.

Ambalaj Şekli: Vakumlu

Neler Elde Edilir ?
Dana Kontrfile Biftek.

0-4 c
o

kızartma

ızgara

fırın

DANA GRUBU
Dana Pençeta

Dana but ve belin dışında kalan, karın boşluğu duvarını oluşturan 12. ve 13.
kaburga parçaları ve diyaframın bir kısmını içine alan et parçasıdır.
Ağırlık: 5-10 kg

Ambalaj Şekli: Vakumlu

Neler Elde Edilir ?
Dana Köftelik Kıyma (%20 Yağlı),

0-4 c
o

kızartma

ızgara sulu yemek

fırın

Dana Orta Yağlı Kuşbaşı (Dana Yemeklik Kuşbaşı), Flank

Dana Flank

İç ve dış zarlarından arındırılmış 12. ve13. kaburga ile diyaframın bir kısmını
içeren kemiksiz ettir. Bu kısım steak için uygundur. İnce ve yağsız bir ettir.
Ağırlık: 3-5 kg

Ambalaj Şekli: Vakumlu

0-4 c
o

kızartma

ızgara

fırın

DANA GRUBU
Dana Bonfile

*Bonfile porsiyonlamada kullanılacaksa 1.600 gr
ve üzeri gramajlarda olması önemlidir.Fajita gibi
yemeklerde kullanılacaksa 800-1200 gr aralığında
bonfile idealdir.

Büyükbaş hayvanlardan karın içinde böbrek yatağından belin iki yanında
uzanan, iç yağ ve iç organ bağlantılarından arındırılmış, gevrek yapıdaki
kemiksiz 1. kalite et çeşitidir.
Ağırlık: 800- 1200 g / 1200 - 1600 g / 1600 ve üzeri*

Ambalaj Şekli: Vakumlu

Neler Elde Edilir ?
Dana Madalyon, Dana Lokum.

0-4 c
o

kızartma

ızgara sulu yemek

fırın

Dana Lokum

Büyükbaş hayvanlardan karın içinde böbrek yatağından belin iki yanında
uzanan, iç yağ ve iç organ bağlantılarından arındırılmış, gevrek yapıdaki
kemiksiz 1. kalite et çeşitidir. Bonfilenin dilimlenmis halidir.
Ambalaj Şekli: Vakumlu, MAP, Skinpack

Neler Elde Edilir ?
Dana Madalyon, Dana Lokum.

0-4 c
o

kızartma

ızgara sulu yemek

fırın

DANA GRUBU
Dana Rosto

Yağlardan ve sinirlerinden ayrılmış dana nuar etinin dilimlenmiş halidir.
Ambalaj Şekli: Vakumlu, MAP

Neler Elde Edilir ?
0-4 c haşlama sulu yemek

Dana Madalyon, Dana Lokum.

o

fırın

Osso Buco Dilim (Dana İncik)

Dana kemikli inciğin dilimlenmiş halidir.
Ambalaj Şekli: Vakumlu, MAP, Skinpack

max-18 c 0-4 c haşlama ızgara sulu yemek
o

dondurulmuş

o

taze

fırın

DANA GRUBU

Dana Sabit Gramajlı Biftek

Fitili alınmış dana kontrfilenin biftek şeklinde dilimlenmiş halidir.
Ambalaj Şekli: Vakumlu, MAP, Skinpack

0-4 c
o

kızartma

ızgara sulu yemek

fırın

Dana T-Bone Steak

Dana blok t-bone ürünün dilimlenmiş halidir. Kontrfile parçası bonfileden
daha büyüktür.
Ambalaj Şekli: Vakumlu, MAP, Skinpack

0-4 c
o

kızartma

ızgara

fırın

DANA GRUBU
Dana Pirzola

Büyükbaş hayvanların sırt omurları bölgesinden elde edilen blok olarak
ayrılmış kemikli etlerdir.
Ambalaj Şekli:Vakumlu, Dökme

0-4 c
o

kızartma

ızgara

fırın

Dana Pirzola Dilim

Dana blok pirzolanın dilimlenmiş halidir.
Ambalaj Şekli: Vakumlu, MAP, Skinpack

0-4 c
o

kızartma

ızgara

fırın

DANA GRUBU

Dana Kaburga (Assado)

Dananın kaburgasının kemiklerinden ayrılmamış halidir.
Ambalaj Şekli: Vakumlu, Dökme

0-4 c haşlama sulu yemek
o

fırın

Dana Kemikli Fileto

Dananın kaburgalarından arka bacağına kadar uzanan bölümden çıkarılan
et çeşitidir.

Ambalaj Şekli: Dökme

0-4 c
o

kızartma sulu yemek

fırın

DANA GRUBU
Dana Brisket

Dana kemiksiz döş kapağından elde edilir.
Ambalaj Şekli: Vakumlu

0-4 c
o

haşlama kızartma

ızgara sulu yemek

fırın

Dana Yağsız Kuşbaşı

Yağlarından ve sinirlerinden arındırılmış kemiksiz dana etlerinin
2’şer cm’lik ebatlarda doğranmış halidir.
Ambalaj Şekli: Vakumlu, MAP

0-4 c
o

haşlama kızartma sulu yemek

fırın

DANA GRUBU
Dana Gulaş

Yağlarından ve sinirlerinden arındırılmış dana but etinin iri dilimler
şeklinde doğranmış halidir.
Ambalaj Şekli: Vakumlu, MAP

0-4 c haşlama sulu yemek
o

fırın

Dana Sote

Dananın but kısmından elde edilen yağ ve sinirleri ayıklanmış löp halindeki
parça etin kuşbaşı halinde doğranmasıyla elde edilir.
Ambalaj Şekli: Vakumlu, MAP

0-4 c
o

haşlama kızartma sulu yemek

fırın

DANA GRUBU

Dana Yemeklik Kuşbaşı

Sinirlerinden arındırılmış dana etinin 2’şer cm’lik ebatlarda
doğranmış halidir.
Ambalaj Şekli: Vakumlu, MAP

0-4 c
o

kızartma sulu yemek

fırın

Dana Marine Kuşbaşı (Dondurulmuş)

Marine edilmiş kuşbaşı etlerin 2×2 doğranmış ve dondurulmuş halidir.
Ambalaj Şekli: Dökme, Vakumlu

-18 c
o

haşlama kızartma sulu yemek

fırın

DANA GRUBU

Dana Kıyma (%7 Yağlı)

Kaba yağ ve sinirlerinden arındırılmış dana etinden çekilen,
maksimum %7 yağ oranına sahip kıymalardır.
Ambalaj Şekli: Vakumlu, MAP

0-4 c
o

kızartma sulu yemek

fırın

Dana Kıyma (%15 Yağlı)

Sinirlerinden arındırılmış dana etinden çekilen,
maksimum %15 yağ oranına sahip olan kıymalardır.
Ambalaj Şekli: Vakumlu, MAP

0-4 c
o

kızartma sulu yemek

fırın

DANA GRUBU

Dana Kıyma (%20 Yağlı)

Sinirlerinden arındırılmış dana etinden çekilen,
maksimum %20 yağ oranına sahip olan kıymalardır.
Ambalaj Şekli: Map

0-4 c
o

kızartma sulu yemek

fırın

ÜRÜN K ATEGORİLERİ

Kategori 2

DÖNER GRUBU

BATON DÖNER

Yaprak Baton Döner
%100 yaprak haline getirimiş dana etinden oluşur.

Çeşitleri
But Yaprak Baton Döner
İskender Baton Döner
Ağırlık: 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40 kg
-18 °C’de 6 ay saklanabilir.

Bonfilet’in Önerisi
Bir saat önce derin dondurucudan çıkartılarak kısık ateşte 15dk ön pişirme
yapılması tavsiye edilir.

Karışık Baton Döner

%60 yaprak haline getirimiş dana eti ve %40 kıymadan oluşur.

Çeşitleri
But Lüks Karışık Döner (%80 Yaprak+%20 Kıyma)
Kol Lüks Karışık Döner (%80 Yaprak+%20 Kıyma)
But Karışık Döner (%60 Yaprak+%40 Kıyma)
Kol Karışık Döner (%60 Yaprak+%40 Kıyma)
Çok Yapraklı Kıyma Döner (%50 Yaprak+%50 Kıyma)
Lüks Kıyma Döner (%40 Yaprak+%60 Kıyma)
Ağırlık: 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40 kg
-18 °C’de 6 ay saklanabilir.

Bonfilet’in Önerisi
Bir saat önce derin dondurucudan çıkartılarak kısık ateşte 15dk ön pişirme

Kıyma Baton Döner

yapılması tavsiye edilir.

%10 yaprak haline getirimiş dana eti ve %90 kıymadan oluşur.

Çeşitleri
Kıyma Baton Döner
İskender Baton Döner
Beach Kıyma Baton Döner
Ağırlık: 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40 kg
-18 °C’de 6 ay saklanabilir.

Bonfilet’in Önerisi
Bir saat önce derin dondurucudan çıkartılarak kısık ateşte 15dk ön pişirme
yapılması tavsiye edilir.

PİŞMİŞ DÖNER
%100 Dana eti ve yağ ile yoğurt, soğan, tuz ve baharat karışımından oluşur.

Çeşitleri
But Yaprak Döner
But Lüks Karışık Döner (%80 Yaprak+%20 Kıyma)
Kol Lüks Karışık Döner (%80 Yaprak+%20 Kıyma)
But Karışık Döner (%60 Yaprak+%40 Kıyma)
Kol Karışık Döner (%60 Yaprak+%40 Kıyma)
Çok Yapraklı Kıyma Döner (%50 Yaprak+%50 Kıyma)
Lüks Kıyma Döner (%40 Yaprak+%60 Kıyma)
Kıyma Döner
Dana Kıyma İskender Döner
Beach Kıyma Döner

Pişmiş Döner (Vakum)

Pişmiş Döner (Küvet)

Ağırlık: 2500 g

Ağırlık: 300 g, 500 g, 1500 g

-18 °C’de 6 ay saklanabilir.

-18 °C’de 6 ay saklanabilir.

(0-4 °C) 25 gün

(0-4 °C) 25 gün

Bonfilet’in Önerisi
165 C’de önceden ısıtılmış fırında 3-4 dk,
Orta dereceli (650-700W) mikrodalgada 2-3 dk,
Önceden ısıltılmış tavada 3-4 dk.

ÜRÜN K ATEGORİLERİ

Kategori 3

KÖFTE GRUBU

ŞEFİN GRUBU
Sahan Köfte

Şefin Tarifi
2 çorba kaşığı yağa ince doğranmış sarımsak ve 2 adet çarliston biber
koyup karıştırılır. Salça ilave edilir.
1 adet domates rendelenir, köfteler ve halka doğranmış patatesler
konulup, üzerine taşıncaya kadar su konulur. Kalan domates ve parmak
doğranmış biber eklenerek pişirilir.

Malzemeler
40 adet 25gr’lık Bonfilet Sahan Köfte
2 adet domates
2 adet patates

Dana eti, kuzu eti, soğan, yumurta,
maydonoz, tuz, baharat karışımından
oluşur.
Koli İçeriği: 25g × 210 adet = 5,25 kg

1 su bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı salça
2 adet çarliston biber
1 diş sarımsak

-18 °C’de 12 ay saklanabilir.

Ekşili Köfte
Şefin Tarifi
Sarımsak ince kıyılıp kızgın yağda havuç ile birlikte çevrilir. Daha
sonra tencereye 2 litre su ilave edilir. Havuçlar piştiğinde patatesler
atılır. Patatesler piştikten sonra köfteler ilave edilir.
Başka tencereye un, yumurta, yoğurt ve limon suyu koyularak
karıştırılır. Bu karışım pişmekte olan yemeğe eklenir. Kaynayınca
ocaktan alınıp, servis edilebilir.

Malzemeler

Dana eti, kuzu eti, ekmek, soğan,
yumurta, maydanoz, tuz, pirinç,
baharat karışımından oluşur.
Koli İçeriği: 10g × 500 adet = 5,00 kg
-18 °C’de 12 ay saklanabilir.

100 adet 10 gr’lık Bonfilet Ekşili Köfte

1 su bardağı yoğurt

100gr küp doğranmış havuç

1 su bardağı un

100gr küp doğranmış patates

1 adet yumurta

1 çorba kaşığı sıvı yağ

Tuz

1 diş sarımsak

Maydanoz

1/2 limon

Tuz

ŞEFİN GRUBU
İzmir Köfte

Şefin Tarifi
Bir tavada köfteler ve elma dilimli patatesler kızartılır. 2 çorba kaşığı yağ,
ince doğranmış sarımsak ve 2 adet çarliston biber koyulup karıştırılır.
Salça ilave edilir.
1 adet domates rendelenir, kızarmış köfteler konulup, üzerlerinden
taşıncaya kadar su konulur. Tepsiye alındıktan sonra kalan domates ve
parmak doğranmış biber ile fırında kaynatılır.

Malzemeler
40 adet 27 gr’lık Bonfilet İzmir Köfte

Dana eti, kuzu eti, ekmek, soğan,
yumurta, maydonoz, tuz, baharat
karışımından oluşur.
Koli İçeriği: 27g × 185 adet = 5,00 kg
-18 °C’de 12 ay saklanabilir.

2 adet domates
2 adet patates
1 su bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı salça
1 adet çarliston biber
1 diş sarımsak
Tuz

Izgara Köfte
Şefin Tarifi
Yıkadığınız biberleri, dörde böldüğünüz domateslerle birlikte yağsız
tava veya ızgaraya yerleştirin. Çevirerek közleyin. Bonfilet Izgara
Köfte’leri önceden ısıtılmış tava veya ızgarada kızartın. Közlediğiniz
biber, domates ve patates kızartması ile birlikte sıcakken servis
yapın.

Malzemeler
60 adet 25gr’lık Bonfilet İzgara Köfte
20 adet sivri/çarliston biber

Dana eti, kuzu eti, ekmek, soğan,
yumurta, maydanoz, tuz, baharat
karışımından oluşur.
Koli İçeriği: 25g × 224 adet = 5,60 kg
-18 °C’de 12 ay saklanabilir.

5 adet domates
5 adet patates
Maydanoz

BONFİLET GRUBU
Burger Köftesi

Koli İçeriği:

Hamburger
45g × 117 adet = 5,30 kg

Big Burger

80g × 60 adet = 4,80 kg

Double Burger

90g × 54 adet = 5,00 kg

Beach Burger

45g × 117 adet = 5,30 kg

Dana eti, soğan, tuz, galeta unu,
baharat karışımından oluşur.
-18 °C’de 12 ay saklanabilir.

Bonfilet’in Önerisi
Çözünmesini beklemeden, 150-160 °C ısıtılmış
veya önceden yağlanmış ızgara ya da tavada 3-4 dk.

İnegöl Köfte
Koli & Küvet İçeriği:

İnegöl
19g × 336 adet = 6,40 kg (Koli)
19g × 124 adet = 2,35 kg (Küvet)

Beach İnegöl

19g × 336 adet = 6,40 kg (Koli)

Dana eti, kuzu eti, galeta unu, soğan,
tuz, baharat karışımından oluşur.
-18 °C’de 12 ay saklanabilir.

Bonfilet’in Önerisi
Çözünmesini beklemeden, 150-160 °C ısıtılmış
veya önceden yağlanmış ızgara ya da tavada 5-6 dk.

BONFİLET GRUBU
Tekirdağ Köfte

Koli & Küvet İçeriği:
18g × 327 adet = 5,90 kg (Koli)
18g × 131 adet = 2,35 kg (Küvet)

Dana eti, kuzu eti, soğan, tuz, galeta unu,
baharat karışımından oluşur.
-18 °C’de 12 ay saklanabilir.

Bonfilet’in Önerisi
Çözünmesini beklemeden, 150-160 °C ısıtılmış
veya önceden yağlanmış ızgara ya da tavada 5-6 dk.

Misket Köfte
Koli & Küvet İçeriği:
9g × 555 adet = 5,00 kg (Koli)
9g × 225 adet = 2,00 kg (Küvet)

Dana eti, kuzu eti, galeta unu, tuz,
soğan, baharat karışımından oluşur.
-18 °C’de 12 ay saklanabilir.

Bonfilet’in Önerisi
Çözülmesini beklemeden 150 - 160°C’de ısıtılmış ve
yağlanmış ızgara ya da tavada 5-6 dk.

BONFİLET GRUBU
Izgara Köfte

Koli İçeriği:

Izgara
25g × 252 adet = 6,35 kg

Beach Izgara

25g × 252 adet = 6,35 kg

Dana eti, kuzu eti, soğan, tuz,
taze maydonoz,galeta unu,baharat karışımından oluşur.
-18 °C’de 12 ay saklanabilir.

Bonfilet’in Önerisi
Çözünmesini beklemeden, 150-160 °C ısıtılmış
veya önceden yağlanmış ızgara ya da tavada 5-6 dk.

Kaşarlı Köfte
Koli & Küvet İçeriği:
40g × 168 adet = 6,75 kg (Koli)
40g × 60 adet = 2,35 kg (Küvet)

Dana eti, kuzu eti, galeta unu, kaşar peynir,
tuz, soğan, baharat karışımından oluşur.
-18 °C’de 12 ay saklanabilir.

Bonfilet’in Önerisi
Çözülmesini beklemeden 150 - 160°C’de ısıtılmış ve
yağlanmış ızgara ya da tavada 5-6 dk.

BONFİLET GRUBU
Adana Köfte

Koli İçeriği:

Adana
45g × 126 adet = 5,70 kg

Beach Izgara

45g × 126 adet = 5,70 kg

Dana eti, kuzu eti, soğan, tuz,
galeta unu,baharat karışımından oluşur.
-18 °C’de 12 ay saklanabilir.

Bonfilet’in Önerisi
Çözünmesini beklemeden, 150-160 °C ısıtılmış
veya önceden yağlanmış ızgara ya da tavada 5-6 dk.

Urfa Köfte
Koli İçeriği:
45g × 126 adet = 5,70 kg

Dana eti, kuzu eti, galeta unu, tuz,
soğan, baharat karışımından oluşur.
-18 ° C’de 12 ay saklanabilir.

Bonfilet’in Önerisi
Çözülmesini beklemeden 150 - 160°C’de ısıtılmış ve
yağlanmış ızgara ya da tavada 5-6 dk.

BONBEQUE GRUBU
Burger Köftesi

Koli İçeriği:

Hamburger
45g × 117 adet = 5,30 kg

Big Burger

80g × 60 adet = 4,80 kg

Max Burger

110g × 48 adet = 5,30 kg

Steak Burger

150g × 14 adet = 2,10 kg

Dana eti, tuz, baharat karışımından
oluşur.
-18 °C’de 12 ay saklanabilir.

Bonfilet’in Önerisi
Çözünmesini beklemeden, 150-160 °C ısıtılmış
veya önceden yağlanmış ızgara ya da tavada 3-4 dk.

Satır Köfte
Koli İçeriği:
40g ×168 adet = 6,75 kg

Dana eti, kuzu eti, galeta unu, tuz,
soğan, baharat karışımından oluşur.
-18 °C’de 12 ay saklanabilir.

Bonfilet’in Önerisi
Çözülmesini beklemeden 150 - 160°C’de ısıtılmış ve
yağlanmış ızgara ya da tavada 5-6 dk.

BONBEQUE GRUBU
Kaşarlı Köfte

Koli İçeriği:
40g × 168 adet = 6,75 kg

Dana eti, kuzu eti, galeta unu, kaşar peyniri,
tuz, soğan, baharat karışımından oluşur.
-18 °C’de 12 ay saklanabilir.

Bonfilet’in Önerisi
Çözünmesini beklemeden, 150-160 °C ısıtılmış
veya önceden yağlanmış ızgara ya da tavada 5-6 dk.

Ev Tipi Izgara Köfte
Küvet İçeriği:
40g × 70 adet = 2,80 kg

Dana eti, kuzu eti, galeta unu, tuz, taze maydonoz,
soğan, baharat karışımından oluşur.
-18 °C’de 12 ay saklanabilir.

Bonfilet’in Önerisi
Çözünmesini beklemeden, 150-160 °C ısıtılmış
veya önceden yağlanmış ızgara ya da tavada 5-6 dk.

BONBEQUE GRUBU
Ev Köftesi

Küvet İçeriği:
39g × 54 adet = 2,10 kg

Dana eti, kuzu eti, galeta unu, soğan,
taze maydonoz, tuz, baharat karışımından oluşur.
-18 °C’de 12 ay saklanabilir.

Bonfilet’in Önerisi
Çözülmesini beklemeden 150 - 160°C’de ısıtılmış ve
yağlanmış ızgara ya da tavada 5-6 dk.

İnegöl Köfte
Küvet İçeriği:
17g × 164 adet = 2,80 kg

Dana eti, kuzu eti, galeta unu, soğan,
tuz, baharat karışımından oluşur.
-18 °C’de 12 ay saklanabilir.

Bonfilet’in Önerisi
Çözülmesini beklemeden 150 - 160°C’de ısıtılmış ve
yağlanmış ızgara ya da tavada 5-6 dk.

BONBEQUE GRUBU
Akçaabat Köfte

Küvet İçeriği:
39g × 54 adet = 2,10 kg

Dana eti, kuzu eti, galeta unu, tuz, sarımsak,
soğan, baharat karışımından oluşur.
-18 °C’de 12 ay saklanabilir.

Bonfilet’in Önerisi
Çözünmesini beklemeden, 150-160 °C ısıtılmış
veya önceden yağlanmış ızgara ya da tavada 5-6 dk.

