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LuciFIT

- Granola: Kokos in Oreh,
- Proteinska čokolada: Mlečna in Temna,
- Stevia čokolada: Temna.

Prehranski izdelki
- z manj sladkorja,
- z več beljakovin,
- z visoko vsebnostjo prehranskih vlaknin,
- brez glutena!



Gluten Free 
certificirani 
proizvodi



Lucifer Granola tablica 

• Lucifer Granola tablice so sestavljene iz ročno pražene 
Granole, pomešane z medom ali drugim naravnim 
sladilom ter oreščki, stisnjene v obliko palice, ter tako 
tvorijo priročen prigrizek. 

• Granola tablice so vedno pakirane posamično v 
zapečateni vrečki.

• Granola tablica kot prigrizek omogoča enostavno 
prenašanje. 

• Lucifer Granola je oblita s čokolado slajeno z naravnim 
sladilom Stevia.

• Primerna je za zajtrke in prigrizke, doma, v pisarni ali na 
poti, kot vir energije med športnimi aktivnostmi, 
pohodništvom, kolesarjenjem ali drugimi dejavnostmi 
na prostem.



Lucifer granola je namenjena uživanju 
izven doma (To-Go artikel):

• na poti v avtomobilu, vlaku ali 
avtobusu, kot potnik ali voznik.

• Med športnimi aktivnostmi, pohodu, 
kolesarjenju, smučanjem, plezanjem, 
golfom, ribolovom ko potrebujete 
zdravo dozo energije.

• Prigrizek med pavzami v službi, šoli, v 
parku, med sestanki, predavanji, 
učenjem ali gledanjem televizije.

• Šolska malica ali zajtrk.

• Ob kavi (mleku, jogurtu) ali 
smoothieju v pisarni, jedilnicah, 
čakalnicah in doma.



Lucifer Granola

ključne lastnosti:
• Brez rafiniranega sladkorja,
• Brez glutena,
• Ročno izdelana iz prvovrstnih, pestrih in 

bogatih sestavin,
• Iz 100% naravnih sestavin, 
• Z okusom Oreha in Kokosa,
• Oblita s Stevia čokolado,
• Proizvedeno v Sloveniji.



Granola Oreh

Ploščica iz hrustljavega muslija in orehov, 
oblita s stevia čokolado
• Sestavine: izdelek iz kosmičev 65,7 % (ovseni kosmiči 

(48,8 %), orehi (11 %), med (11 %), lešniki (6,1 %), datlji 
(6,1 %), sončnična semena (4,9 %), rastlinsko olje: 
sončnično olje, datljev sirup (3,7 %), rozine, zelišča in 
začimbe, burbonska vanilija (1 %), morska sol), obliv: 
temna čokolada s stevio 16,5 % (kakavova masa, 
prehranske vlaknine (dekstrin, inulin, oligofruktoza), 
kakavovo maslo, naravno sladilo: eritritol, manj masten 
kakav v prahu, emulgator: sojin lecitin, naravna aroma 
vanilije, naravno sladilo: stevia), med (11,8 %), kokosov  
sladkor, voda, sol.

• Neto količina:  45 g

• Rok trajanja: 10 mesecev

Povprečna hranilna vrednost na 100g
Energijska vrednost:                        kJ 1785

kcal 427

Maščobe (g) 22,5 g

Od tega nasičene (g) 6,4 g

Ogljikovi hidrati (g) 45,9 g

od tega sladkorji (g) 10,6 g

Prehranske vlaknine (g) 8,9 g

Beljakovine (g) 9,5 g

Sol (g) 0,66 g



Granola Kokos

Ploščica iz hrustljavega muslija in kokosa, 
oblita s stevia čokolado
• Sestavine: izdelek iz kosmičev 65,7 % (ovseni kosmiči 

(31,6 %), kokos (14 %), med (14,2 %), rozine, lešniki (7,9 
%), orehi (6,3 %), sončnična semena (6,3 %), rastlinsko 
olje: sončnično olje, datljev sirup (4,7 %), zelišča in 
začimbe, morska sol, ingver (0,1 %)), obliv: temna 
čokolada s stevio 16,5 % (kakavova masa, prehranske 
vlaknine (dekstrin, inulin, oligofruktoza), kakavovo 
maslo, naravno sladilo: eritritol, manj masten kakav v 
prahu, emulgator: sojin lecitin, naravna aroma vanilije, 
naravno sladilo: stevia), med (11,8 %), kokosov sladkor, 
voda, sol.

• Neto količina:  45 g

• Rok trajanja: 10 mesecev

Povprečna hranilna vrednost na 100g

Energijska vrednost:                        kJ 1810

kcal 433

Maščobe (g) 25,1 g

Od tega nasičene (g) 9,1 g

Ogljikovi hidrati (g) 42,8 g

od tega sladkorji (g) 14,8 g

Prehranske vlaknine (g) 9,5 g

Beljakovine (g) 8,1 g

Sol (g) 0,51 g



Lucifer Proteinska 
čokolada
• Namenjena športnikom in rekreativcem, ki 

želijo, da jih njihova ljubezen do sladkarij ne 
ovira pri doseganju njihovih rezultatov.

• Beljakovine prispevajo k vzdrževanju mišične 
mase

• Beljakovine prispevajo k povečanju mišične 
mase

• Beljakovine prispevajo k ohranjanju zdravih 
kosti.

• Vsaka 72 g čokoladna tablica vsebuje 20g 
beljakovin.



Lucifer Proteinska 
čokolada
• 4-6 krat več beljakovin kot običajna 

čokolada!

• Emulgator je sončnični lecitin in ne sojin (ni 
alergen)!

• Izjemno visok delež kakava tudi v mlečni 
čokoladi (v primerjavi z običajno mlečno)!

• Brez glutena!

• Ročno narejena v Sloveniji!



• Mlečna proteinska čokolada z 48% kakavovih 
delov

• Temna proteinska čokolada z 73% kakavovih 
delov

• 72g čokoladna tablica z 20g proteinov

Lucifer Proteinska 
čokoladna tablica 



Proteinska čokolada –
mlečna 
• Sestavine: izolat sirotkinih beljakovin 
(28 %), kakavovo maslo, polnomastno 
mleko v prahu, sladkor, kakavova masa, 
emulgator: lecitin (sončnični), naravna 
aroma vanilije.
• Kakavovi deli: najmanj 48 % v čokoladi.
• Lahko vsebuje sledi oreščkov in 
arašidov!
• Hraniti pri temperaturi do 20°C! 
• Neto količina: 72 g

Povprečna hranilna vrednost na 100g Na porcijo 72 g

Energijska vrednost:               
kJ

2318
1669

kcal 554 399
Maščobe 35,9 g 25,9 g

-od tega nasičene 21,7 g 15,6 g
Ogljikovi hidrati 27,8 g 20,0 g

-od tega sladkorji 26,8 g 19,3 g
Prehranske vlaknine 2,0 g 1,4 g

Beljakovine 28,4 g 20,5 g
Sol 0,30 g 0,22 g 



Proteinska čokolada –
temna 
• Sestavine: izolat sirotkinih beljakovin 
(28 %), kakavova masa, kakavovo maslo, 
sladkor, emulgator: lecitin (sončnični), 
naravna aroma vanilije.
• Kakavovi deli: najmanj 73 % v čokoladi.
• Lahko vsebuje sledi oreščkov in 
arašidov!
• Hraniti pri temperaturi do 20°C! 
• Neto količina: 72 g

Povprečna hranilna vrednost na 100g Na porcijo 72 g

Energijska vrednost: 
kJ

2339
1684

kcal 559 402
Maščobe 38,0 g 27,4 g

-od tega nasičene 22,9 g 16,5 g
Ogljikovi hidrati 22,9 g 16,5 g

-od tega sladkorji 20,7 g 14,9 g
Prehranske vlaknine 5,3 g 3,8 g

Beljakovine 28,2 g 20,3 g
Sol 0,15 g 0,11 g 



Lucifer Stevia čokolada

• Temna čokolada s stevio za ljubitelje čokolad 
brez dodanega sladkorja. Vsebuje le naravno 
prisotne sladkorje.

• 72 g čokoladna tablica vsebuje le 1,7 g 
sladkorja.

• Visoka vsebnost prehranske vlaknine 
(23,4g/tablico).

• Brez glutena.
• Kakavovi deli: najmanj 86 % v čokoladi.
• 100% naravno, ročno izdelano v Sloveniji!



Stevia temna čokolada

• Sestavine: kakavova masa, prehranske 
vlaknine (dekstrin, inulin, oligofruktoza), 
kakavovo maslo, naravno sladilo: eritritol, 
manj masten kakav v prahu, emulgator: 
sojin lecitin, naravna aroma vanilije, 
naravno sladilo: stevia.
• Kakavovi deli: najmanj 86 % v čokoladi.
• Hraniti pri temperaturi do 20°C! 
• Neto količina: 72 g

Povprečna hranilna vrednost na 100g Na porcijo 72 g

Energijska vrednost:               
kJ

1937
1395

kcal 463 333
Maščobe 37,8 g 27,2 g

-od tega nasičene 22,6 g 16,3 g
Ogljikovi hidrati 17,1 g 12,3 g

-od tega sladkorji 2,4 g 1,7 g
Prehranske vlaknine 32,5 g 23,4 g

Beljakovine 6,1 g 4,4 g
Sol 0,01 g 0,01 g 



Rastlina Stevija

• je naravno sladilo, ki je kar 300x slajše od navadnega 
sladkorja, vendar ne dviguje glukoze v krvi.

• Primerna je za vse, ki želijo zamenjati navaden 
sladkor z zdravim naravnim sladilom.

• Stevija ima veliko antioksidantnih spojin, pomaga 
zmanjšati raven sladkorja v krvi, zmanjšuje apetit in 
željo po sladkem, vsebuje veliko vitaminov in 
mineralov, ki so nujno potrebni za normalno 
delovanje našega organizma.

• Predstavljamo vam prvo STEVIA ČOKOLADNO 
TABLICO Lucifer chocolate narejeno v Sloveniji.



EAN: 3830054024359
temna čokolada s 

Stevio

EAN: 3830054024373 
Granola s Stevia

čokolado
KOKOS

EAN: 3830054024380
Granola s Stevia

čokolado
OREH

EAN: 3830054024342
Proteinska temna 

čokolada

EAN: 3830054024335
Proteinska mlečna 

čokolada



O nas
• Začetki blagovne znamke Lucifer Chocolate segajo v 

leto 2007. Ideja o čokoladi je zrasla iz kuharskih 
spretnosti ter igranja s čokolado in sladicami, ki jih je 
doma za družino izdeloval idejni vodja in lastnik 
podjetja Lučo. 

• Zanimanje je hitro raslo, z njim potreba po večji in 
zmogljivejši proizvodnji, zato se je leta 2009 Lucifer 
preselil v večje prostore, kjer se je poleg čokoladnice
odprla tudi kavarnica s prodajo izdelkov. Danes 
zaposlujemo 24 ljudi v proizvodnji in prodaji 
čokoladnih izdelkov naše proizvodnje.

• Vsi izdelki Lucifer Chocolate so ročno izdelani, 
oblikovani s spretnostjo in z občutkom, kar se izraža v 
originalnosti oblik in okusov. Uporabljena kakavova 
zrna prihajajo iz daljnih dežel okoli ekvatorja, v 
kombinaciji z vrhunskimi okusi in dodanimi 
sestavinami s celega sveta so izdelki Lucifer Chocolate 
užitek, ki si ga boste zaželeli znova.

• Lucifer je poleg Slovenije prisoten tudi v Italiji, Avstriji, 
Hrvaškem, Ameriki, Romuniji, Švici, Kitajskem in na 
Japonskem.



Najava dodatnih 
artiklov

• V Lucifer Chocolate poleg čokoladnega 
asortimana, ki ga lahko v celoti vidite na 
www.lucifer-chocolate.si pripravljamo tudi 
celovito proizvodnjo lastnih prehranskih 
izdelkov za rekreativce in športnike.

• Tako je v pripravi širši nabor proteinskih 
ploščic iz naše proizvodnje. 

• Preko naših lastnih receptur in zagotovila 
kakovosti pa bomo poskrbeli, da bodo ti 
artikli vražje dobri!



Za več informacij:

Drazen.Markovic@Luci-chocolate.si
• 031/346-227

Valerija.Kumar@Lucifer-chocolate.si
• 031/717-913 

LUCI d.o.o.,
Šaleška cesta 19a,
3320 Velenje


