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LU4a
Sungrizzy  (0,9) (Bevont szelet válogatott 
napraforgómagból készült, tejes grillázsalappal)

180 csom. 0,900 8

LU10a
Sharzan (1,0) (Földimogyorós karamell (toffee) 
desszert bevont kocka)

180 csom. 1,000 8

LU14a

BiFesti málna ízű  (1,0) GY[1x8] (Az illatos, friss málna 
ízű lekvár és a napraforgómagból készült lágy grillázs 
különleges kombinációja)
  

180 csom. 1,000 8

LU15a
BiFesti  lime ízű (1,0) GY[1x8](Az illatos, friss lime ízű 
lekvár és a napraforgómagból készült lágy grillázs 
hihetetlen kombinációja)

180 csom. 1,000 8

LU45

Adj egy ötöst - mix (2,0) (Az illatos, friss  zöld alma, 
narancs, fekete ribizli, meggy ízű lekvár és a zabpehely, 
kukoricagolyó  készült lágy grillázs kakaós étbevonóba 
mártva kocka)

150 kg 2,000 1

LU57
Marmilike (3,0) (Az illatos, friss narancs ízű lekvár 
kakaós étbevonóba mártva)

150 kg 3,000 1

LU16
Lukasia (2,0) (Habosított desszert, kakaós étbevonóba 
mártva)

150 kg 2,000 1

LU17
Meggy ízű Lukasia  (2,0) (Habosított desszert meggy 
ízű töltelékkel (9%), kakaós étbevonóba mártva)

150 kg 2,000 1

LU18
Barack ízű Lukasia  (2,0) (Habosított desszert barack 
ízű töltelékkel (9%), kakaós étbevonóba mártva)

150 kg 2,000 1

LU19
Kávé ízű Lukasia  (2,0) (Habosított desszert kávé ízű 
töltelékkel (6%), kakaós étbevonóba mártva)

150 kg 2,000 1

LU55
Krem-briulle (2,0) (kétrétegű teljes és főtt sűrített tej 
alapú ízű szufflé)

150 kg 2,000 1

LU105 Melodimilk (2,0) (madártej ízű bevont kocka) 150 kg 2,000 1

LU106
Arkadiya (2,5) (kétrétegű lágy tej ízű és narancs ízű 
zselé bevont kocka)

150 kg 2,500 1

LU43
Tuzya (2,0) (Részben bevont szelet válogatott 
napraforgómagból, tejes grillázsalappal) 180 kg 2,000 1

LU433
Tuzya classic(2,5) (Bevont szelet válogatott 
napraforgómagból, tejes grillázsalappal) 180 kg 2,500 1



LU20
Lukas Palmiers (0,250) GY[250x16] (Cukrozott leveles 
aprósütemény)

180 csom. 0,250 16

LU20a
Lukas Palmiers (0,230) (Cukrozott leveles 
aprósütemény)

270 cs.k 0,230 16

LU22a
Lukas Happy mazsolás (0,260) GY[230x20] (mazsolás ( 
11 %)  leveles aprósütemény) 

270 cs.k 0,260 16

LU23a
Lukas Happy kakaós (0,260) GY[500x20] (kakaós ( 1 %) 
leveles aprósütemény)

270 cs.k 0,260 16

LU24a
Lukas Happy szezámmagos (0,290) GY[500x20] 
(napraforgó ( 14 %) és szezámmagos  ( 6 %) leveles 
aprósütemény)

180 cs.k 0,290 16

LU25a
Lukas ropogós süti (0,230) GY[230x16] (Crunchy 
grains) (napraforgó 20 %,  lenmag 5,4 % és 
szezámmagos 4,8 % leveles aprósütemény)

180 cs.k 0,230 16

LU25c
Dzhaga-dzhaga (0,36) GY[360x16] (napraforgó 21,6%, 
kakaópor-13%,  leveles aprósütemény kakaós 
étbevonóba mártva) 

180 cs.k 0,360 16

LU435
Lukasia «Women's caprice»  tiramisu ízű desszert 
(0,35) (Habosított desszert, kakaós étbevonóba 
mártva).

120 csom. 0,350 10

LU435a
Lukasia «Women's caprice»  tiramisu ízű desszert 
(2,0) (Habosított desszert, kakaós étbevonóba mártva).

120 kg 2,000 1

LU436

Lukasia «Women's caprice» 
csokoládé brownie ízű desszert (0,35)  (Habosított 
desszert, kakaós étbevonóba mártva).

120 csom. 0,350 10

LU436a

Lukasia «Women's caprice» 
csokoládé brownie ízű desszert (2,0)  (Habosított 
desszert, kakaós étbevonóba mártva).

120 kg 2,000 1

LU437
Lukasia «Women's caprice» eperkrém ízű desszert 
(0,35) (Habosított desszert, kakaós étbevonóba 
mártva).

120 csom. 0,350 10

LU437a
Lukasia «Women's caprice» eperkrém ízű desszert 
(2,0) (Habosított desszert, kakaós étbevonóba mártva).

120 kg 2,000 1

LU438a
LaLaFa (1,7) (karamell (toffee) desszert bevont kocka)

180 kg 1,700 1

LU43a
Tuzya (0,18) (Részben bevont szelet válogatott 
napraforgómagból, tejes grillázsalappal) 180 csom. 0,180 12

LU10
Sharzan  (0,2) GY[200x12] (Földimogyorós karamell 
(toffee) desszert bevont kocka)

180 csom. 0,200 12

LU39
O'Damer (0,2) (Földimogyorós (44%) desszert bevont  
kocka)

180 csom. 0,200 12

LU6

Deka&Della sárgabarack (0,2) GY[200x12] (Zabpehely, 
kukoricapehely, földimogyoró, kukoricagolyók és aszalt 
sárgabarack-darabkák keverékéből készült, részben 
bevont szelet)

180 csom. 0,200 12

LU8

Deka&Della alma (0,2) GY[200x12] (Zabpehely, 
kukoricapehely, földimogyoró, kukoricagolyók és aszalt 
alma-darabkák keverékéből készült, részben bevont 
szelet)

180 csom. 0,200 12


