Gerçek
Türk
Lokumu

Unutulmaz
anların benzersiz lezzeti
Özdilek Lokum’u,
sizin için özenle üretiyoruz…
Tarihi 15. yüzyıla kadar uzanan ve geleneksel lezzetlerimiz
arasında yer alan lokum, Özdilek Lokum markasıyla 1996
yılında Afyonkarahisar’daki tesislerimizde üretilmeye
başlandı.
Özdilek’in birbirinden farklı lezzet reçetesi, geleneksel
el işçiliği yöntemi ve özverisiyle üretilen Özdilek
Lokum, Özdilek hipermarketlerinde konumlandırılarak
lokumseverlerle buluşuyor.
Özdilek Holding Gıda Ar-Ge birimi tarafından yürütülen
çalışmalarla hazırlanan özel butik ürünlerse Özdilek Bursa
ve ÖzdilekPark İstanbul’daki Özdilek Lokum
mağazasında ve Özdilekteyim.com’da
satışa sunuluyor.

ÖZDİLEK LOKUM BALLI ÇEŞİTLERİ
Özdilek Lokum’un, geçmişten günümüze şifa olarak kabul gören balla hazırladığı ballı serisi,
Osmanlı saray mutfağından bir esinti taşıyor. Fındık kaplamalı, bademli ve Antep fıstıklı kadayıflı
çeşitleriyle her damak tadına hitap eden Özdilek ballı lokumlar, benzersiz bir lezzet sunuyor.
Taptaze üretilen Özdilek lokumları, beş farklı serisiyle sunumlarınıza çok yakışacak!
BALLI FINDIKLI FINDIK KAPLI LOKUM
BALLI BADEMLİ LOKUM
BALLI ANTEP FISTIKLI KADAYIFLI LOKUM

ÖZDİLEK LOKUM FİTİL ÇEŞİTLERİ
Portakallı ve narlı fitil çeşitleriyle lokumu ferah bir tatlıya dönüştüren Özdilek Lokum, kadayıfın
geleneksel tadından vazgeçemeyenler için de kadayıflı fıstıklı fitil lokum çeşidini sunuyor.
Antep fıstığının lokumla yakaladığı uyumu, yoğun bir şekilde yaşatan sade fıstıklı fitil lokumun yanı
sıra damağınızda yumuşacık süt tadı bırakacak sütlü fıstıklı fitil lokumu da tercih edebilirsiniz.
PORTAKAL FISTIKLI FİTİL LOKUM | NARLI FISTIKLI FİTİL LOKUM
SADE FISTIKLI FİTİL LOKUM | SÜTLÜ FISTIKLI FİTİL LOKUM
KADAYIFLI FISTIKLI FİTİL LOKUM

ÖZDİLEK LOKUM KARE KLASİK ÇEŞİTLERİ
Sade tatları tercih edenlerin favorisi klasik lokum çeşitlerinde güllü bisküvilik, limonlu ve naneli
alternatifler bulunuyor. Limonlu ve naneli lokumlar, sıcak yaz günlerinde ferah bir tat sunarken güllü
bisküvilik lokumsa sizi adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor. İki bisküvi arasına konulan güllü lokum,
geçmişe duyulan özlemi nostaljik bir lezzetle kucaklıyor…
GÜLLÜ BİSKÜVİLİK LOKUM
SADE LİMONLU LOKUM
SADE NANELİ LOKUM

ÖZDILEK LOKUM ÇIFTE KAVRULMUŞ ÇEŞITLERI
Bütün ve yoğun Antep fıstıklarıyla bezenen duble Antep fıstıklı çifte kavrulmuş lokum çeşitleri,
geleneksel tatlımızı gerçek Türk lokumuna dönüştüren bir tat…
Antep fıstığına, tadı, kokusu ve rengiyle eşlik eden narın zirveye çıkardığı duble Antep fıstıklı narlı
lokum, bu serinin tartışmasız en özel lokumları arasında yerini alıyor.
DUBLE ANTEP FISTIKLI NARLI ÇİFTE KAVRULMUŞ LOKUM
DUBLE ANTEP FISTIKLI ÇİFTE KAVRULMUŞ LOKUM
SULTAN ANTEP FISTIKLI ÇİFTE KAVRULMUŞ LOKUM
ÇİKOLATA KAPLI FISTIKLI LOKUM

ÖZDİLEK LOKUM SULTAN ÇEŞİTLERİ
Özdilek Lokum’un deyim yerindeyse sultanlara layık şekilde özenle hazırladığı sultan lokum serisi,
bu zamana kadar lokum hakkındaki deneyimlerinizi tamamen değiştiriyor…
Yumuşacık lokumları taptaze kuru yemişlerle birleştiren Özdilek Lokum Sultan serisi, damaklara
olduğu kadar göze de hitap ederek görsel bir resital sunuyor…
SULTAN CEVİZLİ LOKUM | SULTAN FINDIKLI LOKUM
SULTAN ÇİKOLATALI KAKAO KAPLI LOKUM | SULTAN ÇİKOLATALI BİTTER KUVERTÜR KAPLI LOKUM
SULTAN ANTEP FISTIKLI LOKUM | SULTAN ANTEP FISTIKLI FİLE FISTIK KAPLI LOKUM

SULTAN FINDIK KREMALI FINDIK KAPLI LOKUM
Eşsiz fındık kremasıyla sarılan ve taze fındık parçacıklarına batırılan Özdilek Lokum’un benzersiz
reçetelerinden sultan fındık kremalı ve fındık kaplı lokum, damaklarda iz bırakıyor.
Unutulmayacak bir lezzet deneyimine dönüşen sultan fındık kremalı ve fındık kaplı lokum,
favori lokumunuz olmaya aday…

SULTAN KAYMAKLI KADAYIFLI LOKUM
Her bir lokmada, kaymağından gelen doğal süt tadı ve çıtır çıtır kadayıfıyla adeta bir şölen sunan
sultan kaymaklı kadayıflı lokum… Özel günlerinizde eşsiz bir imza atmanın yanı sıra gününüzü de
özelleştirecek bir tat. Gerçek Türk lokumlarını Özdilek Lokum kalitesiyle yaşayacağınız
her an lezzete doyacaksınız.

ALTIN SERİ…
Unutulmaz anların benzersiz lezzeti Özdilek Lokum, özel günlerinizin ve değerli anlarınızın
vazgeçilmezi olacak yeni altın serisiyle göz kamaştırıyor… Antep fıstığı, bal ve yaprak altınla hazırlanan
altın serisi lokumların kaplanmasında Antep fıstığı ve kadayıf alternatifleri sunuluyor.
Altın seri, sevdiklerine kendilerini özel hissettirmek isteyen ve bu benzersiz deneyimi yaşamak isteyen
tüm lokumseverler için lokumdan çok daha fazlasını vadediyor…

ÖZDİLEK BURSA VE ÖZDİLEKPARK İSTANBUL -2.KATTA HİZMETİNİZDEYİZ.

