
İzmir Lokma 
İzmir lokma tatlısı yüz yıllardır Ortadoğu ve Türkiye toplumlarında lokma tatlısı olarak bilinen 

geleneğin Ege bölgesinde özel de İzmir şehrinde özelleşmiş halidir. 

İzmir lokması geleneksel lokmadan oldukça farklılaşarak şekil ve tat olarak değişmiş ayrıca geleneksel 

bir davranış haline kültüre dönüşmüştür. 

 

İzmir lokma tatlısı yapılışı, önceden hazırlanıp mayalanmaya bırakılan hamurun mayalandıktan sonra, 

halka şekli verilip kızgın yağda çıtır hale gelene kadar kızartılıp üzerine şerbet gezdirilerek sıcak olarak 

servis edilerek tüketilir. 

Geleneksel lokmadan şekil olarak da tat olarak da kültürel davranış olarak da çok farklılaşmış bu 

nedenle İzmir lokma ismi ile artık patentlenip bölgesel lezzet marka değerini kazanmıştır. 

İzmir Lokma Firması 
Biz 1990 yılında resmi kuruluşunu yapan yasal İzmir lokma firmasıyız. Asıl birincil faaliyet alanımız 

İzmir lokma hizmetidir. 

Şehirleşme öncesi lokma da olduğu İzmir lokması da düğün, davetiye, mevlit, özel gün, bayramlarda 

mahallede evde yapılır gelen misafirlere ve komşulara ikram edilirdi. 

 

Şehirleşme sonrasında mevlide gelen yüzlerce insana veya düğüne, nişana, nikaha, iş yerine özel 

davete gelen binlerce insana İzmir lokması evde ya da mahallede yapmak dağıtmak mümkün 

olmadığından bu hizmeti veren İzmir lokma firmaları ortaya çıktı ve bu hizmeti yapar oldu. 

İzmir Lokma Dökümü 
İzmir lokma dökümü artık seyyar hizmet şeklinde yapılmaktadır. Seyyar olarak İzmir lokma dökümü şu 

şekilde gerçekleşmektedir. 

Lokma hizmeti alacak insanlar İzmir lokma firmalarına ulaşıp kaç kişilik lokma hizmetini hangi adreste 

ne zaman alacağını söylemektedir. İzmir lokma firmaları da seyyar lokma araçları ile o adrese 

gelmektedirler.  



 

Lokmacı araçlarındaki özel bir makine ile lokmayı yapmaktadırlar. Özel düzenekle de lokmayı kızartıp 

şerbetleyerek insanlara servis etmedirler. 

İzmir lokma dökümü lokma aracı ile mobilize olduğundan artık her yerde herkes İzmir lokma dökümü 

hizmetini rahatlıkla alabilmektedir. 

İzmir Lokma Fiyatı 

Elbette kullanılan malzemenin kalitesi İzmir lokma fiyatını belirlemektedir. İzmir lokma fiyatı kaç 

kişilik ise ona göre belirlenmektedir. 

Hali ile 300 kişilik İzmir lokma fiyatı farklı 500 kişilik lokma fiyatı farklı olmaktadır. Fakat şirketimiz 600 

(altı yüz) kişilik ve üzeri lokma dökümü hizmetinde İzmir lokma fiyatında özel indirim yapmaktadır. 

 

İzmir lokma fiyatı dönemsel ve mevsimsel kampanyalar ile sürekli güncellenmekte daha uygun 

ekonomik lokma fiyatı ile hayırseverlere hizmet sunabilmek için firmamız özenli çaba göstermektedir. 

Ucuz lokma fiyatı reklamlarına karşı sizi duyarlı ve bilinçli olmaya davet ediyoruz. Çünkü ucuz lokma 

fiyatı ile yapılan lokmaların unu, yağı, şekeri kanserojendir. Şeker yerine yapay tatlandırıcı yağ yerine 

yanık yağ kullanılmaktadır. 

Daha fazla bilgi için İzmir lokma sitemizi veya İzmir lokmacı sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Lütfen 

sağlığınız için İzmir lokma telefon sayfamızdan bize ulaşarak detaylı bilgi alınız. 

 

https://www.izmirlokmaci.com.tr/
https://www.izmirlokmaci.com.tr/izmir-lokmaci.html
https://www.izmirlokmaci.com.tr/iletisim.php

