


Tasarım çizgisi, hayata değer katan 
fonksiyonelliği, kolay kullanım 
özellikleri ve yılların getirdiği 
alışkanlıklar ile Profilo Dayanıklı Ev 
Aletleri, sadece mutfakların değil 
tüm evin vazgeçilmez bir parçasıdır. 
Yenilikçi gücünü Türk halkının 
markaya olan bağlılığıyla birlikte 
zaman içinde her daim canlı tutan 
Profilo, estetik ve ileri teknoloji ile 
hazırlanan dayanıklı ev aletleriyle 
hayatlara konfor ve fonksiyonellik 
katıyor.

Çevre korunmasına ve aile 
bütçesine sağladığı destek ile 
kaliteyi de kullanıcılarına sunan 
Profilo, mutfakta geçen hayatlara 
sunduğu yenilikler ile yaşanılası 
anları çoğaltıyor. Bu kıymetli 
anlara katkı sağlamak amacıyla 
hazırlanan Elif Korkmazel’den 
Profilo’lu Lezzetler kitabında 
tatlıdan tuzluya birçok lezzeti 

bulabilirsiniz.

Profilo ile keyiflerin

yaşamınıza vazgeçilmez

değerler katması dileğiyle.



Yağlı et sevenlerin bir numaralı tercihi olan antrikotun
ızgarası nefis olur. Evinde ızgara keyfi yaşamak isteyenler için
tadı, tuzu yerinde harika bir antrikot hazırladık.

IZGARA SEBZELİ VE 
LİMON MARİNELİ ANTRİKOT
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PEI0800B

01 02 03
Etin marinede
bekletilme süresi

etkiler. Daha
aromatik bir et

Antrikotu mutlaka 

-

3



İç harcı için:

Kızartmak için:

Yapımı maharet isteyen içli köfte geleneksel mutfağımızda özel 
bir yere sahiptir. Tadını belirleyen unsurlar bölgeden bölgeye 
değişse de yapımı aynıdır. Bu nefis yemeği artık kolaylıkla 
sofranıza taşıyıp sevdiklerinize ikram edebilirsiniz.

İÇLİ KÖFTE
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PMM1589S PCK1225X

01 02 03

-

-

-

kesiyor. Üstelik

-
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Muhteşem bir tarifle sofranızdayız. Fırında çıtır çıtır pişirilmiş
bir tavuk ve yumuşacık sebzelerden oluşan bu yemek 
görünümüyle de iştahları kabartacak!

KESTANELİ VE SEBZELİ
BÜTÜN TAVUK

6



01 02 03

doldurarak

FRMA680
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Aromatik bir pirinç olan yasemin piştikten sonraki taneli yapısı 
ile adeta kırılgan, narin bir görünüme bürünür. Bu nefis pirinci 
buharda pişirdiğimiz kırlangıç balığı ile eşleştirerek harika bir 
sonbahar yemeği hazırladık.

BUHARDA YASEMİN PİRİNÇLİ
KIRLANGIÇ BALIĞI

8



PSC1002V

01 02 03

oluyor.
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Davet sofralarında sıkça yer alan iç pilavı, incir ve 
kestane ile buharda pişirdik. Kestaneden dolayı kış 
mevsiminden esintiler taşıyan iç pilav sofranızın 
vazgeçilmezi olabilir.

İNCİRLİ VE KESTANELİ 
İÇ PİLAV
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PSC1002V

01 02 03

kaybolmadan
makinesinde
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Klasik bir İtalyan lezzeti olan pizza, 7’den 70’e hemen herkesin 
beğeniyle yediği, sanılanın aksine kolaylıkla hazırlanabilen bir 
hamur işidir. Biz bu lezzeti daha da pratik bir hale getirdik ve 
lavaş ekmeği ile hazırladık.

Sos için:

SÜPER PİZZA

12



BL4570

01 02 03

ekmek hamuru
hissetmeyi

-
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Diğer klasik hamurlardan farklı olarak bol tereyağı içeren 
tart hamuru kararında pişirildiğinde çok leziz olur. 

İç harcı için:

IZGARA SEBZELİ TART
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MK4745

01 02 03
Tart hamurundaki

nedenle mikserle 

Tart hamurundan 
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Kahvaltıların ve çay saatlerinin değişmez lezzeti olan börek 
yanında demli bir çay veya köpüklü, buz gibi bir ayranla 
ne de güzeldir. Mevsim uygunsa kurulun bahçenize veya 
balkonunuza, tarifini verdiğimiz patatesli böreğin 
keyfine varın!

İç harcı için:

ANNEANNEMİN BÖREĞİ
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01 02 03

kesmeye 

-
.. 

-

-

MK4745FRMA680

17

Üçgen kesilmis yufka-



Bayram sofralarının sevilen hamur işlerinden biri olan cevizli 
lokum yanında nefis bir şerbet veya demli bir çayla güzel bir final 
olabilir. 

İç harcı için:

Üzeri için:

CEVİZLİ LOKUM
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FRMA680

01 02 03

Makinesi’nde

ekleyerek aromatik bir 

CM22007
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Hafta sonunun uzun kahvaltılarında görmeye aşina olduğumuz 
gözleme, yufka ile hazırlanan bir çeşit börektir. Peynirlisinden 
patateslisine, kıymalısından ıspanaklısına mutfakta uzun süre 
kalamayacak olanların da kurtarıcısıdır.

Peynirli iç harcı için:

PEYNİRLİ GÖZLEME
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PEI0800B

01 02 03

eklemeye ne dersi-

-

-

birbirine çok

-

-

-

CM22007

21



Çağın maharetli ekmek ustasını evinize konuk etmenin şimdi 
tam zamanı! Sofraların bir numarası ekmeğin hamurunu 
yoğuran, mayalandıran ve sonrasında da zevkinize göre 
pişiren bir ekmek makinesi ile ekmek sizin için bir tutku 
haline gelebilir.

Üzeri için:

BOL TAHILLI EKMEK
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PBM1000W

01 02 03
-

-

Makine içinde

hamuru standart 

hamuru makineden 

-

Makinesi’nde
-
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Ev yapımı sucuk ve sosis kelimeleri yan yana gelince özellikle 
annelerin derin bir oh çektiğini duyabilirsiniz. Hijyen ve lezzet 
kavramlarının çoğu zaman çatıştığı sucuk ve sosisi artık evinizin 
mutfağında kolaylıkla hazırlayıp gönül rahatlığıyla sofralarınızda 
sevdiklerinize sunabilirsiniz.

EV YAPIMI SUCUK
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PMM1589S

01 02 03

-

-
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Ortadoğu yemek kültürünün sevilen mezelerinden biri 
olan humus, bu coğrafyada genellikle kahvaltıda tercih 
edilir. Ülkemizde ise Hatay ve çevresinin Türk Mutfağı’na 
kazandırdığı bu nefis meze keyifli sofralarımızın adeta 
vazgeçilmezi.

Üzeri  için:

ACILI HUMUS
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MK4745

01 02 03

tahini

Humus olur da 
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Adıyla ilgili çeşitli tartışmaların halen devam ettiği bu nefis 
salata, özellikle sosisli sandviçlerin vazgeçilmez eşlikçisidir. 
Üzerinde yer aldığı masada kolaylıkla fark edilerek ana 
yemek öncesi bir doygunluk sebebi olur. Kısacası içindeki 
sebzeleriyle, mayoneziyle bir klasiktir.

Süslemek için:

AMERİKAN SALATASI
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PMM1589S

01 02 03

-

- sunuyor.
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Bir kış klasiği olan bal kabağı tatlısını buharda pişirip 
tahin sosuyla tatlandırmayı deneyin,  bayılacaksınız!

TAHİN SOSLU
BAL KABAĞI TATLISI
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PSC1002V 

01 02 03

dondurma haliyle de 

Blender ile

31



Yumuşacık kıvamı, bal, reçel gibi tatlılarla olan nefis 
uyumuyla pankek, krebe çok benzer. Amerika’nın 
geleneksel kahvaltı kültüründe yer alan bu hamur işi 
bizim mutfağımızda da kendine yer edinen yabancı 
lezzetlerden bir tanesi.

TARÇINLI PANKEK
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01 02 03

-

birlikte ikram
dondurmayla birlikte 

PEI0800B
CM22007
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NANELİ
ŞEFTALİ SOSU

Portakal ve limonun iştah açan rahiyası ile tatlandırılmış 
cevizli kurabiye çay saatlerinizin gözde tarifi olabilir. 
Kıvamında yoğrulmuş hamuru, zengin harcı ve nefis 
lezzetiyle büyük beğeni kazanacak!

CEVİZLİ KURABİYE
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BL4570 
PKS15500

01 02 03

-
se kabuklu olarak 

-
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İster bir taban ister bir tatlının üzerinde dekor olsun çıtır 
çıtır tadıyla beze, bir pastane ürünü olarak bilinir. Oysa 
eskinin İstanbul’unda evlerde sıkça yapılırmış. Yapımı ise 
sanılanın aksine çok kolay. Gelin tarifimizi adım adım 
uygulayın ve nefis bir beze hazırlayın.

Süslemek için:

ÇİLEKLİ BEZE
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01 02 03

MK4745
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Waffle hamuru yapmak çok kolaydır. Gereken 
malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra Profilo Tost 
Makinesi’ne waffle aparatını yerleştirin ve nefis 
waffle’ları hazırlamaya başlayın.

Sos için:

ÇİKOLATA SOSLU WAFFLE
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PCM1000XPSM2101X

01 02 03

 

birlikte ikram
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Kış mevsiminin simgesel tatlarından biri olan ayva reçeli, 
karanfillisi, tarçınlısıyla albenili bir lezzete sahiptir. Kokulu,
sarı renkli ekmek ayvası ile hazırlayacağınız bu reçel, 
sabahın soğuğunda kahvaltınıza sıcaklık katacaktır.

AYVA REÇELİ
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PBM1000W

01 02 03
-

- Makinesi’nde reçel 
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Kırmızı renkli ve mis kokulu çilekler bir yaz klasiğidir. 
Sıcak yaz günlerinde damaklarınızda serin rüzgarlar 
estirecek çilekli dondurmayı Profilo Blender ile kolaylıkla 
hazırlayabilirsiniz. 

Süslemek için:

ÇİLEKLİ DONDURMA
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PSD1400B 

01

çilekli limonata ha-

02

materyalini

03
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Granola kahvaltı öğününe sığdırılamayacak kadar zengin 
içeriğe sahip harika bir yiyecektir. Bar formu vererek öğün 
aralarında atıştırmalık olarak yiyebilirsiniz. 

EV YAPIMI GRANOLA
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PFD1350W

01 02 03

-

alabilir. 
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Sayısız faydasıyla bilinen zerdeçalı, mucizevi bir yiyecek 
olan yoğurt ve besin değerleri kaybolmadan kurutulmuş
meyvelerle bir arada sunmak doğru bir seçim. Özellikle
mevsim geçişlerinde faydasını görebilirsiniz.

ZERDEÇALLI VE 
MEYVELİ YOĞURT
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PFD1350W

01 02 03

-
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Yaz demek rengarenk, buz gibi içecekler demek. Enerji 
deposu bu nefis lezzetlerin favorisi olan limonata ise 
mutfağınızdaki hamarat yardımcınız Profilo Blender 
ile göz açıp kapayıncaya kadar kısa sürede bardağınıza 
dolacak!

BUZ GİBİ LİMONATA
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PSD1400B

01 02 03
Klasik limonata tari-

-

sorbe

muhallebiler
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A ve C vitamini, kalsiyum, magnezyum ve 
potasyum kaynağı yeşil sebzelerin sihirli 
dünyasına girebilmeniz için size harika bir 
içecek hazırladık. 

YEŞİL DETOKS İÇECEĞİ
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MP8000

01

maskesi olabilir.

02

bardaklara

03
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