
İzmir Lokma 
Özelde İzmir genelde Ege bölgesine ait un, yağ, ve şekerden yapılan halka şeklinde ki tatlıya İzmir 

lokma denir. Daha detay bilgiye sitemizden, İzmir lokma linkinden ulaşabilirsiniz. 

Un hamur şekline getirilip yoğrularak mayalandırıldıktan sonra kıvamı gelince kızgın yağda çıtır olana 

kadar kızartılarak üzerine önceden hazırlanan şerbet dökülerek yapılır İzmir lokma. Yapımı oldukça 

kolaydır. Malzemesi un, şeker, yağ olduğu için de oldukça ekonomiktir. 

 

İzmir Lokma Hizmeti 
İzmir yöre insanı İzmir lokmayı sadece tatlı olarak tüketmez. Acılı veya sevinçli zamanlarını birlikte 

yaşadığı topluluklarla paylaşmak için hayrına İzmir lokma firmalarına, yüzlerce kişilik İzmir lokma 

tatlısı yaptırılır ve davetli topluluğa veya o an orada olan insanlara ikram etmesi sağlanır. 

 

Yüzlerce insana şehir koşullarında İzmir lokma tatlısı yapmak ve servis etmek çok kolay olmadığından 

İzmir lokma hizmeti veren firmalar vardır. 

İzmir Lokma Firmaları 
İzmir lokma firmaları, gezici ekibi ve seyyar lokmacı olan hayra lokma döktürmek isteyen firma, 

kurum veya kişilerin belirlediği adreste ve saatte belirlenen kişi sayısı kadar taze lokma yapmak ve bu 

lokmayı dağıtmak ile yükümlüdür. 

İzmir lokma firmaları lokma yapımı ve dağıtımını sizin istediğiniz yöntem ile yapar. İsterseniz Mevlit 

okutabilirsiniz. 250, 300, 400,1000 Kişilik İzmir lokma yapmasını ve misafirlere sunmasını 

isteyebilirsiniz. 

Hüner İzmir Lokma Firması 
Biz İzmir lokma yapımı ve dağıtımı yapan firmayız. Usta lokmacı ekibimiz seyyar araçlarımız ile sizin 

belirlediğiniz adrese belirlediğiniz saatte geldikten sonra orada açık, şeffaf olarak İzmir lokma tatlısını 

yapar ve sizin belirlediğiniz yöntem ile misafirlerinize ikram eder. 

Hüner İzmir lokma firması tamamen profesyonel bir ekiptir. Tüm İzmir lokma hizmetini de 

profesyonel olarak yapar. Vergi kaydımızdan kullandığımız ürünlerin marka ve sertifikalarına kadar 

İzmir hizmetlerimiz yasal yükümlüğü esas alınarak yapılır. 

https://www.hunerizmirlokma.com/
https://www.hunerizmirlokma.com/lokmaci.html
https://www.hunerizmirlokma.com/


İzmir Lokma Telefon 

Hüner İzmir lokma firmamızın mail, web ve telefonları yedi yirmi dört erişime ve ulaşıma açıktır. 

Ulaşım, erişim ve telefon bilgilerimize İzmir lokma telefon linkimizden ulaşabilirsiniz. 

Bize ulaştığınızda İzmir lokma yapımı ve servisi hizmetini hangi adreste ve hangi saatte ve yine kaç 

kişilik olacağını söylemeniz yeterlidir. Biz istediğiniz saatte verdiğiniz adreste konuklarınıza taze, 

sağlıklı İzmir lokma tatlısını yaparız ve ikram ederiz. 
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