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Türk Mutfağı’nın en sevilen ve en 
çok tercih edilen çorbası şüphesiz 
ki mercimek çorbasıdır. 

Besin değeri oldukça yüksek olan 
mercimek çorbası yalnızca birkaç 
dakika ısıtma ile servise hazır hale 
gelecektir.

Üzümün, fıstığın ve özel baharatların 
pirinçle buluştuğu muhteşem lezzet 
İç Pilav, et yemeklerinin vazgeçilmez 
partneri, sofraların lezzet şöleni…
Anadolu’nun doyurucu lezzetlerinden 
İç Pilavı, Porsi10 Mutfağı’nda sağlıkla 
pişer, pratik ambalajıyla zahmetsizce 
sofranıza gelir. Size de bu lezzetin 
keyfini çıkarmak kalır.

Türk Mutfağı’nın klasik 
lezzetlerinden kısır, tüm davet 
sofralarının vazgeçilmezidir. 

Bir çoğumuzu çocukluğumuza 
götüren bu lezzet her elde ve her 
yörede farklı bir tat alır. Bulgurun 
en lezzetli hali ise Porsi10‘dadır.

Güneydoğu Anadolu yöresine 
has Firik Pilavı,  firik buğdayının 
kavrularak kazandığı gevrekliği ve 
kokusuyla ağızları sulandırırken, 
nohutu, ve bulguruyla besleyici lezzet 
olarak sofraları süsler. Pratik ambalajı 
ile hızlıca tüketime hazır olarak 
sofralara ulaşan firik pilavı, içindeki 
doğal tatlar ile ana yemeğinize 
sağlıklı bir seçenek olarak eşlik eder.

Türk Mutfağı’nın vazgeçilmez 
lezzeti, tereyağın nefis kokusuyla 
sofralarda, ana yemeğe eşlik ediyor. 
Tam deminde, tane tane tereyağlı 
pilav her öğünde kolayca 
sofranızda…

Mutfakların şifası en bol çorbası 
olan tavuk suyuna çorba, Porsi10’a 
özel terbiyesi ile hem damakları 
şenlendiriyor hem de şifasıyla enerji 
veriyor. Doğal olarak beslenmiş 
tavukların, Porsi10 Mutfağı’nda özel 
terbiyesiyle buluştuğu  tavuk suyu 
çorbasının eşsiz lezzetine birkaç 
dakikada kavuşacaksınız.

Yiyeceklerin besin değerini saklamak 
amacıyla yapılan tarhananın kökeni 
Orta Asya’ya dayanır. 

Önemli bir bölümü; taptaze yoğurdun, 
kırmızı biber ve baharatların 
harmanlanmasıyla hazırlanan tarhana 
çorbası, günün her saati içinizi ısıtacak.

Dalından taze koparılmış mis gibi 
domateslerden yapılmış çorbaların 
kralı, sofraların vazgeçilmez 
lezzeti…  

İnce ince rendelenmiş kaşar peyniri 
ile taçlandırılan Domates Çorbası, 
leziz kremasıyla her Porsi10’da, 
damağınızda unutulmaz bir iz 
bırakacak.

bu ha lam

NEDEN
Her nedenin başı sağlık.
Mutfağımızda üretilen lezzetlerimizi, tazelik ve doğalığından hiçbir 
şey kaybetmeden 60 güne varan raf ömrüyle sağlıklı bir şekilde 
sofralara ulaştırıyoruz. 

Zamanınız size kalsın.
Her lezzeti hazırlamak ayrı ayrı zaman 
ve emek ister. Biz; yapım aşamasında 
harcayacağınız zamanı sıfıra indirdiğimiz 
gibi servise hazırlık kısmında da zaman 
kaybını minimuma indiriyoruz.
Alışverişi ve yapımını bize bırakın.
Lezzetlerin hammadde çeşitliliği 
esnasında en sağlıklısını ve en tazesini 
bulmak zordur. Biz ürün seçiminden, 
satın alımına; depolanmasından 
sevkiyatına kadar maddiyata dayalı tüm 
süreçleri sizin adınıza gerçekleştiriyor, sizi bu 
yükten kurtarıyoruz.

Bizimle israf yok.
Porsi10’un lezzet paketleri günlük tüketim için ideal miktarda 
hazırlanmıştır. Ürünlerimiz, 1 kg, 2 kg ve 5 kg’lık ambalajlar halinde 
sunulmaktadır. Paketler açıldıktan 2 gün sonra bile +4 derece 
buzdolabında tazeliklerini koruyabilmektedir. 

İstenilen Miktarda Sağlıklı Lezzetler
Porsi10’un özel lezzetleri, müşterilerimizden gelecek özel talepler 
doğrultusunda, müşteriye özgün miktarlarda, sağlıklı koşullarda 
üretilebilmektedir. 

Porsi10’da yalnızca kaliteli malzemelere yer var!
Ürünlerimizin lezzetlerinde kullanılan hammaddeler TSE belgeli, 
yıllardır tüketicilerin güvenini kazanmış markalardan oluşmaktadır. 
Helal Gıda sertifikasına sahip olan işletmemizde, et ve et ürünleri 
İslami usullere uygun olarak hazırlanmaktadır.

Lezzetli ürünler alın, lezzeti 
satın.
Porsi10’un mutfağında aşçılarımız, 
geleneksel Türk ve Dünya 
mutfaklarından seçilen ve yalnız sizin 
değil geniş kitlelerin damak zevkine 
uygun lezzetler üretmektedir.
Porsi10’da her koşul önce sağlıktan 
geçer.

Ürünlerimiz temiz ve hijyenik ortamlarda, 
modern cihazlar kullanılarak hazırlanır. 

ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, ISO 18001, 
FSSC 22000, TSE-HYB belgelerine sahiptir.

Siz ne yemek & yedirmek isterseniz?
Porsi10 Mutfağı’nda lezzetler sizin istekleriniz doğrultusunda 

şekillenmekte, taleplerinize göre üretilmektedir. Damak zevkinize 
ve müşterilerinizin beklentilerine uygun en lezzetli tatlar 
Porsi10’da.

Sevkiyatın güvenliği bizim için önemli.
Porsi10 Mutfağı’nda üretilen lezzetler, uygun koşulların dikkatle 
hazırlandığı soğuk zincir esasına dayalı olarak, soğutuculu araçlar 
ile en taze şekilde sevk edilmektedir.
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ANA YEMEKLER

YOĞURTLU 
UFAK KÖFTE

KREMALI MANTARLI 
PİLİÇ SOTE

PİLİÇ FAJİTA

PATLICAN
DOLMASI

KURU FASULYE

SEBZELİ
KEBAP

KUZU TANDIR

ET SOTE

LAZANYA

Taptaze makarnadan dopdolu bir 
lezzet şöleni; Lazanya. 

İtalya’nın sembolü haline gelen 
bu lezzet Porsi10 yorumuyla 
sofralarınızı donatacak.

Minik köftelerin nohut ve yoğurtla 
lezzetlendirildiği Gaziantep 
Mutfağı’ndan özel bir ana yemek 
alternatifi olan yoğurtlu ufak 
köfte Porsi10’dan kolay ve hızlıca 
sofralarınıza ulaşıyor.

Lezzetli bir tavuğa en çok yakışan 
mantar ve kremanın yumuşatıcı 
etkisinin harmanlandığı piliç sote, 
en basit sofraları bile bir şölene 
çevirir. Zamanınız az, misafiriniz 
çoksa Porsi10 Mutfağı’ndan kremalı 
mantarlı piliç sote sizin için en 
cazip çözüm olacak.

Meksika Mutfağı’nın bol baharatlı 
ve sebzeli yemeği fajita Porsi10 
yorumuyla, sağlıkla ve pratik 
ambalajıyla sofralardaki yerini 
alıyor. 

Güneydoğu Anadolu yöresinin 
sevilen yemeği patlıcan dolması 
Porsi10 farkıyla sofranızda…
Yazın güneşinde kurutulan 
patlıcanlar, özel iç pilavıyla Porsi10 
Mutfağı’nda bir araya gelir, pratik 
ve sağlıklı ambalajında sofranıza 
ulaşır. 

Türk Mutfağı’nın olmazsa olmazı, 
protein deposu kuru fasulye, en 
lezzetli haliyle zahmetsizce Porsi10 
Mutfağı’ndan sizin mutfağınıza 
ulaşır.

Domates, soğan, biber, kabak, 
havuç, patates ve bezelye ile etin 
ahenkli buluşması sonucu ortaya 
çıkan sebzeli kebap, hem sizin için 
hem de sevdikleriniz için sağlıklı bir 
ana yemek alternatifi.

Doyurucu, besleyici ve şahane Orta 
Anadolu yemeği; Kuzu Tandır.
Süt kuzusunun kol etinden pişirilen 
kuzu tandır, Porsi10 Mutfağı’nda, 
ona en çok yakışan sebze ve 
baharatlarla lezzeti arttırılarak, 
sunuma hazır halde sofralarınızdaki 
yerini alır.

İSLİM 
KÖFTE

Taptaze patlıcanların lezzetli köfte 
ile kusursuz uyumunu islim köftede 
görmeniz mümkün. 

Günün her saati tercih 
edebileceğiniz kebap, lezzetli 
sosu ve şık görünüşü ile hem 
damak zevkinizi hem ruhunuzu 
tamamlayacak.

Etin ona en çok yakışan baharat 
ve sebzelerle harmanlanarak 
pişirildiği, sofraların vazgeçilmezi 
et sote, en sağlıklı haliyle Porsi10 
Mutfağı’ndan sofralarınıza ulaşıyor. 
Sevdiklerinizle paylaşacağınız 
güzel anların lezzetli tamamlayıcısı 
et sote, kokusuyla ağzınızı 
sulandırırken, tadıyla unutulmaz bir 
yemek deneyimi sunacak.

ZEYTİNYAĞLILAR

BİBER
DOLMASI

YAPRAK
SARMASI

Tarihi Orta Asya Türklerine kadar 
uzanmaktadır. 

Sofraların vazgeçilmezi biber 
dolması mutfağında damak 
zevkinize uygun ve en taze 
baharatlar ile zenginleştirilerek 
hazırlanmıştır.

Bir yaprağın içine sığdırılmış lezzet. 
Tarihi Osmanlı Mutfağı’na dayanan 
yaprak sarma yüzyıllardır sofraların 
aranan lezzetlidir.

Marifet ve sabır gerektiren 
bu yemek, mutfakta ustalığı 
göstermenin ve ziyafet 
hazırlamanın en emin yoludur.

DENİZ
BÖRÜLCESİ

ŞAKŞUKA

Gurme restoranların şifalı mucizesi 
Porsi10 farkıyla sofralarda…
En uygun hasat zamanı olan 
İlkbahar’da toplanan deniz 
börülceleri, Porsi10 Mutfağı’nda 
zeytinyağı ile buluşarak en lezzetli 
halini alır, size de bu lezzetin keyfini 
çıkarmak kalır.

Patlıcan, biber ve domatesin 
kavrulduktan sonra sos ile birleştiği 
lezzetli bir Akdeniz yemeğidir. 

Şakşuka Porsi10 yorumu ile servise 
hazır haldedir.

ENGİNAR KABAK ÇİÇEĞİ
DOLMASI

Dünya’nın en lezzetli ve sağlıklı 
sebzelerinden enginar, lifli bir 
gıda olmasının yanı sıra mineral 
ve vitamin deposu olarak da 
sofralarda yerini alır. Zeytinyağlı 
ailesinin en kıymetli üyesi enginar, 
Porsi10 Mutfağı’ndan en lezzetli 
haliyle çıkar, sofralara ulaşır.

Ege yöresinin gözde lezzeti, 
vitamin ve mineral deposu kapak 
çiçeği dolması, özel iç pilavıyla 
sofralarınızın da gözdesi olacak.

İMAM 
BAYILDI

TAZE
FASÜLYE

Patlıcanın sarımsak ve soğan ile 
tatlandığı, taze domates ve biberler 
ile buluştuğu zeytinyağlı lezzet 
İmam bayıldı, Porsi10 yorumu ile 
sofranızda.

Ege mutfağının doyumsuz 
lezzetlerinden taze fasulye; 
yalnızca tadıyla değil, vitamin 
zenginliği ile de vazgeçilmezler 
arasındadır. 

Hem besleyici hem de şifa değeri 
bulunan taze fasulye; en taze 
sebzeler ile birleşerek sofralarınız 
için hazırlanmıştır.

ANA YEMEKLER

ÜRÜN PORTFÖYÜ

MEZE ÜRÜN GRUBU

ETLİ SARMA DOLMA
YEMEKLERİ

ZEYTİNYAĞLI ÜRÜN GRUBU ÇORBALAR

YARDIMCI YEMEKLER

KIRMIZI ET YEMEKLERİ

KADINBUDU
KÖFTE

Türk Mutfağı’nın çok çeşitli lezzet 
dünyasından köftelerin sultanı 
Kadın Budu Köfte…
 
Bir Porsi10’u ile asla 
yetinmeyeceğiniz bu şaheser, 
Porsi10 farkıyla pratik ambalajında 
mutfağınızda.

PİLİÇ
TOPKAPI

Özenle hazırlanmış, şık bir 
sofranın iştah açıcı ana yemeği 
piliç Topkapı, Porsi10 Mutfağı’nda 
özenle hazırlanır, evinizdeki şölen 
sofralarındaki yerini alır.

ACILI EZME
BİBER BORANİ
FAVA
HAVUÇ TARATOR
HAYDARİ
HUMUS
ISPANAK BORANİ
İTALYAN SALATASI
KISIR
MAŞ PİYAZ
MERCİMEK KÖFTE
MUHAMMARA
NAR EKŞİLİ KISIR
PATATES PİYAZ
PATLICAN EMZE
PATLICAN HERSE
RUS SALATASI
ŞAKŞUKA
YAĞLI KÖFTE
YOĞURTLU DENİZ BÖRÜLCESİ
YOĞURTLU PATLICAN SALATASI
YOĞURTLU SEMİZOTU ETLİ BEYAZ LAHANA SARMA

ETLİ BİBER DOLMA
ETLİ KABAK DOLMA
ETLİ KURU ACUR DOLMA
ETLİ KURU BİBER DOLMA
ETLİ KURU PATLICAN DOLMA
ETLİ LAHANA SARMA
ETLİ PATLICAN DOLMA
ETLİ PAZI SARMA
ETLİ YAPRAK SARMA

DÜNYA MUTFAĞI

LAZANYA BOLONEZ
LAZANYA VEJETERYAN
FALAFEL
SZECHUAN SOSLU TAVUK
VEGETABLE SOY NOODLE
GARLİC PROWN NOODLE
KARİDESLİ RAMEN NOODLE
SATAY BEEF NOODLE
SATAY CHİCKEN NOODLE
SEBZE RATATU
BASTAMİ PİLAV
YUMURTALI PİLAV
SAFRANLI PİLAVI
TATLI EKŞİ SOSLU TAVUK
TAVUK KUNG PAO

ZEYTİNYAĞLI BİBER DOLMA
ZEYTİNYAĞLI BARBUNYA PLAKİ
ZEYTİNYAĞLI BEYAZ LAHANA SARMA
ZEYTİNYAĞLI BROKOLİ
ZEYTİNYAĞLI DENİZ BÖRÜLCESİ
ZEYTİNYAĞLI DOMATES DOLMA
ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR
ZEYTİNYAĞLI ISPANAK
ZEYTİNYAĞLI İMAM BAYILDI
ZEYTİNYAĞLI KABAK ÇİÇEĞİ DOLMA
ZEYTİNYAĞLI KARA LAHANA SARMA
ZEYTİNYAĞLI KURU PATLICAN DOLMA
ZEYTİNYAĞLI PATLICAN DOLMA
ZEYTİNYAĞLI PAZI SARMA
ZEYTİNYAĞLI PIRASA
ZEYTİNYAĞLI YAPRAK SARMA
ZEYTİNYAĞLI YER ELMASI

DEN ÇORBA
DOMATES ÇORBA
DÜĞÜN ÇORBA
EZOGELİN ÇORBA
MERCİMEK ÇORBA
TAVUK SUYU ÇORBA

BULGUR PİLAVI
FİRİK PİLAVI
İÇ PİLAV
KARABİBERLİ PİRİNÇ PİLAVI
KESTANELİ PİLAV
TEREYAĞLI PİRİNÇ PİLAVI

ARNAVUT CİĞERİ
ET FAJİTA
İSLİM KEBABI
İSLİM KÖFTE
KADINBUDU KÖFTE
KARNIYARIK
KEŞKEK
KUZU TANDIR

BEYAZ ET YEMEKLERİ

PİLİÇ TOPKAPI
ÇERKEZ TAVUĞU
KREMALI MANTARLI PİLİÇ SOTE
PİLİÇ FAJİTA
PİLİÇ FLAMBE
PİLİÇ SARMA

SEBZE ve BAKLİYAT
YEMEKLERİ

İSPİR KURU FASÜLYE
KURU FASÜLYE
SANDAL SEFASI
SEBZELİ KEBAP

MEZELER

ACILI 
EZME

FAVA

RUS
SALATASI

HUMUS

HAYDARİ

BORANİ

Adana ve Antep Mutfağı’ndan 
dünya sofralarına yayılmış bir 
lezzet. 

Domates ve biberin baharatlar 
ile harmanlanarak hazırlandığı bu 
lezzet, köfte ve kebapların yanında 
afiyetle servis edilebilir.

Ege mutfağının enfes mezelerinden 
olan Fava, bakla ve dereotunun 
muhteşem uyumuyla damakları 
şenlendiriyor. Zeytinyağı ve 
limonla servis edilerek lezzetini 
tamamlayan fava, hem sağlık 
kaynağı hem de bir lezzet şöleni…

En taze malzemeler ile hazırlanmış 
bu iki lezzet sofralarınızı 
renklendirecek.

Türkiye’de Hatay yöresine has bir 
meze olan humus, içeriğindeki 
nohut ve tahinle tam bir protein 
deposudur. Krema kıvamındaki bu 
leziz meze, sarımsağın kimyonun, 
zeytinyağın, limon suyunun nohut ve 
tahinle buluşarak oluşturduğu tadına 
doyulmaz bir lezzet olarak Porsi10 
Mutfağı’ndan sofralara ulaşıyor. 

Bir Osmanlı mezesi olarak bilinen 
haydari; yoğurdun en taze naneler 
ile buluşmasını temsil eder. 

Tüm yemeklerin yanında servis 
edilebileceği gibi, sos olarak da 
lezzete lezzet katar. 

Yoğurdun en tazesi, biberin en 
lezzetlisi nerede mi buluşur?
Tabiki borani de.

Bu lezzetli ikram tüm yemekler ile 
keyifle servis edilebilir. 

İTALYAN
SALATASI

PATATES
SALATASI

Dünya mutfaklarından sofralarınıza 
iki lezzet. Biri Rus biri İtalyan...

Her yemeğin sevgilisi patates, bu 
kez kendi lezzetiyle sofralarınızda. 

Taptaze yeşillikler ile 
zenginleştirilmiş patates salatasına 
sofralarınızın aranan lezzeti olacak.

PATLICAN
HERSE

En taze patlıcanların köz kokusu 
ile harmanlandığı nefis bir meze. 
“Herse”de  en büyük detay 
uyumdur. 

Tüm sebzelerin lezzetli uyumu 
patlıcan herse ile sofralarınızı 
tatlandıracak.

İÇLİ
KÖFTE

Güneydoğu Mutfağı’nın en özel 
tatlarından dışı kıtır, içi çıtır 
lezzet topu içli köfte, pratik hazır 
ambalajıyla Porsi10 Mutfağı’ndan 
sofralarınıza ulaşıyor. Yapımı 
zahmetli, tüketimi bir o kadar 
keyifli Porsi10 içli köfte, sofralarınızı 
tadı damaklarda kalacak bir şölene 
çevirecek.


