
 A Lukas gyártó és kereskedelmi vállalat vezető cukrászdai 
termékek gyártója Kelet-Európában. Az innovatív gyártási 
módszerek alkalmazásával és az édességek minőségi 
összetevőkből történő gyártásával a vállalkozás minden nappal 
tovább nő.

 A Lukas cég egy műszakonként 100 kg-os kibocsátású            
kis      omlóssütemény-üzletből      vált egy nagy, havi 2,5 ezer 
tonna termékgyártó-kapacitással termelő vállalkozássá.                  
A termékválaszték    több mint    100 cikket tartalmaz,               
köztük leveles   tésztából   készült   süteményeket,                            
croissant-okat, bonbonokat és krémes süteményeket.

Az édes ízek SZAKÉRTŐJE 



A Lukas gyártó és kereskedelmi társaság 1995-ben családi 
vállalkozásként alakult Kremenchug városában (Ukrajna). A 
létrehozáskor fő tevékenysége cukrásztermékek értékesítése volt. 
1999-ben megnyílt az első saját gyára. Különösen jelentős 
momentum volt a társaság történetében a második gyártóműhely 
megnyitása és egy új tevékenységi irány bevezetése - a 
levelestészta-termékek gyártása.

A fejlődés története



Termelés

A vállalat két gyártási területtel rendelkezik, 
amelyek svájci, olasz és ukrán gyártású 
berendezésekkel felszereltek. Minden 
technológiai folyamat automatizált, ami kizárja 
a fizikai munkát és garantálja a kiváló minőségű 
termékeket.



2018-ban a Társaság megkapta az FSSC22000 tanúsítványt, 
amely igazolja, hogy az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer 
megfelel az ISO22000 és az ISO / TS22002-1 nemzetközi 
szabványoknak. Az ellenőrzések során a Lucas minden évben 
megfelel a termékbiztonság és minőség magas szintjének.

A Lucas termékek (keksz, bonbon, 
croissant) megfelelnek a Halal 
szabvány követelményeinek, amit a 
tanúsító szervezetek éves ellenőrzése 
is megerősít.

Minőségbiztosítás



A vállalat termékei kifejezetten végfogyasztók 
számára készülnek. A fő szempont a minőségi 
termék létrehozása.

A Lucas cég választékában több mint 100 termék 
található, beleértve az édességeket is, amelyek új, 
egyedülálló termékekké váltak a piacon.

A kekszek olyan ropogós finomságok, 
amelyek egyediek a piacon. Minden Lucas 
keksz cukrászdai remekmű. A friss 
pékáruk rendkívüli íze a gyermekkor 
illatát és a nagymama ropogós 
süteményeinek ízét idézi fel. 

Termékek

Keksz



Bonbon
Az édességek bevált receptek alapján 
készülnek a változatlan klasszikusoktól 
kezdve technológusaink új, egyedi 
fejlesztéseiig. Merész és a világon 
mindenhol ismert, karakteres és energikus, 
robbanó és friss vagy új, még nem ismert 
ízek.



Croissant

Croissant - az emberiség egyik kedvenc süteménye - finom, 
szellős croissant a Lucas-tól. A több tanúsítvánnyal 
alátámasztott, minőségi termékekre a világ minden táján 
nagy a kereslet. 



A Lucas termékeket a világ több mint 
54 országába exportálják..

Világpiac.



• AnuFood Brazil nemzetközi élelmiszer- és ipari kiállítás

• PLMA Private Label Trade Show (USA, Chicago)
• Fancy Food Show (USA, New York)
• Már ötödik alkalommal vesz részt a The International Sweets 

and Biscuits Fair (ISM) Köln rendezvényén Németországban
• Foodex JAPAN

• Yummex Middle East Nemzetközi Édesség Kiállítás (OAE)

A LUKAS nemzetközi kiállítások 
résztvevője




