
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ



CasaLuker

• Η CasaLuker είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία σοκολάτας της 

Κολομβίας με προϊόντα που απευθύνονται στην αγορά της 

Κολομβίας αλλά και την παγκόσμια αγορά.

• Η Casaluker είναι μια αυθεντική, αξιόπιστη γεμάτη πάθος 

εταιρεία. Δεσμευμένη στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας 

ζωής των εργαζόμενων, των πελατών και των προμηθευτών 

της.

• Η Casaluker ιδρύθηκε πριν από 109 χρόνια, το 1906 στο 

Mazinales της Κολομβίας.



CasaLuker

• 100% κεφάλαια από την Κολομβία. Οικογενειακή επιχείρηση.
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Κύρια προϊόντα της CasaLuker

Σοκολάτα Καφές

Παράγωγα Κακάο Καφές



Σύστημα διακίνησης   - Πελάτες στην Κολομβία

3.174 
Supermarkets

36.738 

Καταστήματα

1.573

Έμποροι

341 
Αντιπρόσωποι

10 Hypermarket 
& Αλυσίδες



CasaLuker στον κόσμο

• Γραφεία: Κολομβία (Κεντρικά), 

Παναμά, Περού και Βέλγιο.

• Διακίνηση: Περισσότερες από 35 

χώρες. Αμερική, Ευρώπη, Ρωσία,

Μέση Ανατολή και Ιαπωνία.

• Περισσότεροι από 10 αντιπρόσωποι 

στον κόσμο.

• 2.000 εργαζόμενοι.

• Τζίρος 2014 = 280 εκ. δολάρια.

• 4 εργοστάσια στην Κολομβία: καφέ, 

σοκολάτας, φρούτων και προϊόντων 

καθαρισμού

• 4 εργοστάσια στον Παναμά: Κράκερς,

γαλακτοκομικά, ζυμαρικά και καφέ.

• La Granja Luker: Ένα από τα λίγα

ερευνητικά κέντρα για το κακάο στον

κόσμο.

• Necoclí project: ένα επιχειρηματικό

project με 550 εκτάρια φυτειών Cacao

Fino de Aroma.

Watch video on Yourube: http://goo.gl/wUX0Dy



Η CasaLuker Food Ingredients είναι το business unit προϊόντων 
που παράγονται από το κακάο της αρωματικής κατηγορίας Cacao 
Fino de Aroma. Αυτό το τμήμα ασχολείται με την παραγωγή, 
προώθηση και εμπορία σοκολάτας κουβερτούρας, τροπικών 
ντραζέ, κακαόμαζας, βουτύρου κακάο, σκόνης κακάο και κόκκων 
κακάο.



Worldwide Presence

DISTRIBUTION

OFFICES

Canada Argentina United Kingdom Ukraine Middle East

USA Panama Luxembourg Italy Russia United Kingdom

Mexico Colombia Belgium Germany Japan Slovakia

Guatemala Peru Netherlands Kazakhstan Belarus Greece / Cyprus



Ποικιλίες Κακαόδενδρων

Οι ποικιλίες κακαόδεντρων 

Criollo και trinitario είναι Fino de 

Aroma και αποτελούν το 8% της 

παγκόσμιας παραγωγής

Forastero κακάο: 

Αφρική, Ασία και 

Βραζιλία

92% της παγκόσμιας 

παραγωγής
Trinitario

• Υβριδική ποικιλία μεταξύ Forastero και 

Criollo

• Λεπτό άρωμα

• Καλλιεργείται κυρίως στην Κολομβία, 

Περού, Βενεζουέλα και Εκουαδόρ

Amazónico ή Forastero

• Πολύ κοινό

• Όξινο & στυφό

• Τυπικό αφρικανικό κακάο

Criollo

• Πολύ σπάνιο

• Λεπτό άρωμα, ήπια, 

αρωματική γεύση



Χάρτης κακάο Fino de Aroma

Οι κύριες χώρες που παράγουν κακάο Fino de Aroma είναι:

• Η παγκόσμια παραγωγή κακάο είναι 4.100.000 τόνοι τον χρόνο

• Περί το 8% είναι κακάο Fino de Aroma

• 76% από αυτό παράγεται στην Κολομβία, το Εκουαδόρ, το Περού και τη 

Βενεζουέλα



Η ονομασία Fino de Aroma είναι 

μια κατηγοριοποίηση του Διεθνούς 

Οργανισμού Κακάο International 

Cocoa Organization (ICCO), η οποία 

περιγράφει μια εξαίσια γεύση και 

άρωμα. 76% του Cacao Fino de 

Aroma που παράγεται στον κόσμο 

καλλιεργείται στην Κολομβία, το

Περού, το Εκουαδόρ και τη 

Βενεζουέλα.



Cacao Fino de Aroma

• Φρούτα, λουλούδια, καραμέλα, καρποίΆρωμα

• Σχήμα της βαλάνου

• Χρώμα και μέγεθος των κόκκων

Εξωτερικά και 
φυσικά

χαρακτηριστικά

• Οι κόκκοι κακάο Fino de Aroma 
παράγονται από τις ποικιλίες 
κακαόδεντρων Criollo ήTrinitario. Η 
μαζική παραγωγή κακάο προέρχεται από 
κακαόδεντρα Forastero.

Γενετική 
Προέλευση 

Καρπού

• Η συγγένεια θεοβρομίνης και καφεΐνης 
δίνει την δυνατότητα για τη διάκριση 
των κακάο ονομασίας προελεύσεως

• To κακαόδεντρο Forastero είναι λιγότερο 
πλούσιο σε καφεΐνη

• Χημική ανάλυση μίξης αρωμάτων

Χημικά 
Χαρακτηριστικά



Περιοχές παραγωγής 

κακάο στην 

Κολομβία
Santander

Huila

Tumaco

Arauca

Αυτές είναι οι περιοχές παραγωγής

κακάο στην Κολομβία. Το κακάο από

κάθε περιοχή διαφοροποιείται από τα

χημικά, φυσικά και οργανοληπτικά

χαρακτηριστικά.



Santander

Αυτό το τυπικό κακάο Κολομβίας έχει το άρωμα 

του cacao Fino de Aroma με μια άριστη 

ισορροπία αρωμάτων από φρούτα. Η γεύση 

σοκολάτας είναι καθαρή, λεπτή  και ξεχωρίζει.

Σοκολάτες Regional Origin Dark Santander 65% 

& Extra Dark 85%   

Περιοχές παραγωγής κακάο στην Κολομβία



Κακάο με ντελικάτο άρωμα και φρουτώδεις
νότες. Είναι ιδανικό για συνταγές συνώνυμες
με την υψηλή ποιότητα.
Σοκολάτα Regional Origin Dark Huila 65%

Huila

Περιοχές παραγωγής κακάο στην Κολομβία



Το κακάο ξεχωρίζει από το άρωμά του και τη
φρουτώδη γεύση του και τις νότες από
λουλούδια. Έχει ένα φίνο άρωμα σοκολάτας
και είναι έξτρα πικρό.
Σοκολάτες Regional Origin Dark Tumaco 65%
& Extra Dark 85%

Tumaco

Περιοχές παραγωγής κακάο στην Κολομβία



Αυτό το κακάο φέρνει μαζί μια ποικιλία από 
γεύσεις που αναπαριστούν το εξαιρετικό άρωμα 
του κακάο Fino de Aroma. Μια απαλή σοκολάτα 
με μια εξαιρετική ισορροπία, κυρίαρχης οξύτητας 
και εξωτικής γεύσης από κόκκινα φρούτα 
δάσους, μέλι, γιασεμί και μπαχαρικά.
Σοκολάτα Regional Origin Dark Huila 65%

Arauca

Περιοχές παραγωγής κακάο στην Κολομβία



Τα προϊόντα CasaLuker

Οι σοκολάτες κουβερτούρες και τα
λοιπά προϊόντα κακάο χαρακτηρίζονται
από την υπέροχη γεύση που χαρίζει το
Cacao Fino de Aroma, το οποίο
ξεχωρίζει από τα αρώματά του τη
φρουτώδη και λουλουδάτη γεύση με
ήπιες νότες καρπών.

• Κόκκοι κακάο - Cocoa beans

• Κακαόμαζα - Cocoa mass

• Βούτυρο κακάο - Cocoa butter

• Σκόνη κακάο - Cocoa powder

• Σοκολάτες κουβερτούρες Chocolate 
covertures

• Σοκολάτα ρόφημα - Hot drinking 
chocolate sugarfree

• Τροπικά ντραζέ - Tropical dragees

• Προϊόντα αρτοποιίας - Bakery 
products



Τα υψηλότερα standards

• Τα προϊόντα παράγονται χρησιμοποιώντας εξοπλισμό

τελευταίας γενιάς που εγγυάται τις υψηλότερες

προδιαγραφές στην προστασία του αρώματος και της

γεύσης του κακάο.

• Τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα κατά HACCP, ISO, BASC

(Business Alliance Secure Commerce) και Kosher.



Τα Brands



Casaluker 1906

Regional Origins Colombia & Country Origins

• CasaLuker 1906: SANTANDER, HUILA, TUMACO και ARAUCA.

Τέσσερις Regional Origins σοκολάτες κουβερτούρες Κολομβίας.

COLOMBIA, ECUADOR και PERU, τρείς Country Origins

σοκολάτες κουβερτούρες με αρώματα που αντιστοιχούν στη

γεωγραφική περιοχή και κουλτούρα των χωρών.



Casaluker Cacao - Single Origins Colombia 

• Η σχολαστική επιλογή υλικών είναι καθοριστική για την επίτευξη των

μοναδικών οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του προφίλ στις σοκολάτες

κουβερτούρες CasaLuker Cacao.

• Επιλέγονται οι καλύτεροι κόκκοι cacao Fino de Aroma και χρησιμοποιείται

100% βούτυρο κακάο και φυσική βανίλια.

• Οι Single Origins κουβερτούρες μαύρες, γάλακτος, λευκές και χωρίς ζάχαρη, με

το εξαίσιο άρωμα και την ιδιαίτερη γεύση, είναι ιδανικές για προϊόντα

σοκολάτας κάθε είδους. Macondo 60%, Noche Milk 40%, Nevado White

34,5%, Cumbre Sugar Free 58%, Mulata Milk Sugar Free 37%.



Casaluker Maracas – Chocolate Decorations 

• CASALUKER MARACAS : Nτραζέ επικαλυμμένα με σοκολάτα. 

Καβουρδισμένοι κόκκοι στιγμιαίου καφέ και espresso, 

καβουρδισμένες μύτες κακάο και τροπικό φρούτο φυσαλίδα, 

όλα αυτά τα υπέροχα ντραζέ επικαλυμμένα με  υπέροχη 

σοκολάτα Fino de Aroma.



Παράγωγα CasaLuker Cacao

• Τα παράγωγα CasaLuker Cacao παράγονται από προσεκτικά

επιλεγμένους κόκκους κακάο Fino de Aroma οι οποίοι

εγγυώνται υψηλά standards ποιότητας, γεύσης και αρώματος.

• Παράγονται τα καλύτερα φυσικά ημιέτοιμα προϊόντα όπως

κακαόμαζα, σκόνη κακάο, βούτυρο κακάο και κόκκοι κακάο.



Fino de Aroma Master Chocolatiers

France, Russia & Greece

Italy and United

Kingdom

Mexico

United States



΄Έρευνα Αγροτική Ανάπτυξη Δουλεύοντας μαζί…

Γιατί είμαστε διαφορετικοί ?



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «THE LUKER WAY»

Είναι η διασύνδεση που έχουμε με τους συνεργάτες 

μας. Είναι η σχέση με τους καλλιεργητές

(προμηθευτές), το περιβάλλον, τους εργαζόμενους, 

τους πελάτες και την κοινωνία. Πιστεύουμε στο 

μοίρασμα ευκαιριών, γνώσης και την τεχνολογία. 

Εργαζόμαστε μαζί για την παραγωγή της καλύτερης 

σοκολάτας από κόκκους κακάο Fino de Aroma.



1. Πιστεύουμε στη δίκαιες συνθήκες 

προμήθειας κακάο - Fairtrade

• Απευθείας αγορά από τους παραγωγούς:

� Εμπορικές συμφωνίες με περισσότερους από 40
συνεταιρισμούς παραγωγών κακάο.

�Αντιπροσωπεύουν περισσότερα από 18.000
εκτάρια.  

�Περισσότερες από 6.000 οικογένειες 

επωφελούνται από αυτό το πρόγραμμα. Πολλές από 

τις οποίες μένουν σε «δύσκολες» περιοχές.



2. Πιστεύουμε στην καλύτερη ποιότητα κακάο παράλληλα 

με την υψηλή παραγωγικότητα

• Προσαρμόζοντας καλύτερη τεχνολογία για την επίτευξη καλύτερης 
ποιότητας και ποσότητας κακάο Fino de Aroma :

� Η CasaLuker χρηματοδοτεί τους παραγωγούς με 20% του κόστους των φυτικών υλικών τους

� Οι παραγωγοί εκπαιδεύονται να επιλέγουν τα καλύτερα φυτικά υλικά για τις φυτείες τους και 

να πετυχαίνουν πρόσθετο εισόδημα

• Σύστημα καλλιέργειας :
� Αναπτύχθηκε από τo τμήμα αγροτικής ανάπτυξης της CasaLuker

� Περισσότερα από 25 χρόνια έρευνας

� Το μοντέλο προσαρμόζεται σε κάθε περιοχή της Κολομβίας και του Περού σύμφωνα με τον ήλιο 
και τις καιρικές συνθήκες.

� Με αυτό το μοντέλο τη απόδοση και το εισόδημα των παραγωγών αυξάνεται περίπου 300%.



Καλλιεργητικό μοντέλο: Cocoa-plantain-gmelina



3. Πιστεύουμε στην εκπαίδευση για όλους

• Μέσω της «La Granja Luker», ένα από τα
ελάχιστα ερευνητικά κέντρα κακάο στον
κόσμο, ενθαρρύνουμε την προσαρμογή
κερδοφόρων καλλιεργητικών μοντέλων.

� Περισσότεροι από 700 παραγωγοί 

εκπαιδεύονται κάθε χρόνο στη La Granja 
Luker. 

� Περισσότεροι από 30.000 παραγωγοί 

έχουν ήδη εκπαιδευτεί από την “La Granja 
Luker” τα τελευταία 50 χρόνια. 

� Έχουμε “15 εκπαιδευτικές φυτείες”
στην Κολομβία και το Περού. 

Οι παραγωγοί συμμετέχουν απευθείας την 
υλοποίηση καλύτερων πρακτικών 
καλλιέργειας.



La Granja Luker (Αγροτική Ανάπτυξη)

Εκπαιδευτικό κέντρο για 600 

παραγωγούς και τεχνικούς το χρόνο



Granja Luker (Αγροτική Ανάπτυξη)



17  Πιλοτικές φυτείες βρίσκονται σε διάφορες 

περιοχές καλλιέργειας κακάο στην Κολομβία και το 

Περού.

Υποστήριξη μικρών παραγωγών σε 

πιλοτικές φυτείες



4. Πιστεύουμε στους ανθρώπους

• Η CasaLuker έχει 2.000 εργαζόμενους στην Κολομβία, το Περού και το Βέλγιο.

• Η εταιρεία δίνει 3.000 δάνεια στους εργαζόμενους κάθε χρόνο για να

χρηματοδοτήσουν σπουδές και οικιστικές ανάγκες μεταξύ άλλων.

• Η CasaLuker διαθέτει στο δικό της ίδρυμα, το οποίο εργάζεται με σκοπό να

βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της πόλης του Manizales.



4 4

2

Necoclí Project, μελλοντική επιχείρηση κακάο

• Το Necoclí είναι ένα παράδειγμα 

ανανέωσης και ανάπτυξης. Οικογένειες 

βρίσκουν το δρόμο εξόδου από τη 

φτώχεια, την έλλειψη ευκαιριών και ένα 

περιβάλλον που επηρεάζεται από τη βία. 



5. Πιστεύουμε στο Cacao Fino de Aroma



Για περισσότερες πληροφορίες

OPTIMA SA

www.optima.gr

Τηλ. 210 2893400

www.lukeringredients.com

Facebook
www.facebook.com/LUKERFOODINGREDIENTS

Twitter
www.twitter.com/LUKEROFFICIAL

Youtube
https://www.youtube.com/user/LUKEROFFICIAL

Linkedin
https://www.linkedin.com/company/casaluker-food-ingredients


