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Výrobce: HaK Haback v.o.s., Rumburská 830, Šluknov 407 77, IČO: 14865904
Složení výrobků

Aktualizace 13.7. 2016                    Přehled dle Zákona o potravinách č.110/1997, § 8 odst.1

Část 5 – bezlepkové pečivo

Obchodní název: Složení:

bábovka bez lepku

chléb 3S bez lepku

chléb bez lepku

chléb Vital bez lepku

alergeny obsažené ve výrobku jsou podtrženy

bezlepková směs JP (deproteinový pšeničný škrob, lupinová mouka, kukuřičná mouka, lněná mouka, cukr, guarová 
mouka, sójový lecitin, kypřící látka (E450, E500), sůl), voda, cukr, vaječná melanž, olej řepkový, rozinky 
předbobtnalé, droždí, sůl, citrónové aroma

Brownies řez s ořechy 
bez lepku, Brownies 
sušenky bez lepku

bezlepková směs Brownies (cukr, odtučněný kakaový prášek, bramborový škrob, tuk palmový, sušená syrovátka, 
dextróza, sušený vaječný bílek, kypřící látka [E450, E500], emulgátor E471, zahušťovadlo E415), vlašské ořechy, 
voda, olej řepkový, vaječný tekutý obsah

dortík s brusinkami bez 
lepku

bezlepková směs korpus (kukuřičný škrob, cukr, emulgátor [E472b, E471, E477, E470a, E482, E472e], maltodextrin, 
sušené odstředěné mléko, kypřící látka [E450, E500], dextróza, sůl, aroma, barvivo [E101, E160a]), vaječný tekutý 
obsah, olej řepkový, voda, rostlinný krém (voda, plně ztužený rostlinný tuk 25% [palmojadrový], cukr 12%, mléčná 
bílkovina, emulgátor E472b, E322 – sójový, E472c, stabilizátor E460, E466, E340, aroma, barvivo E160a), jogurt, 
cukr, jedlá želatina, brusinková náplň (brusinky (50%), voda, cukr, modifikovaný škrob E1442, kyselina citrónová, 
konzervant E202, barvivo E120, aroma, želírující látka E460, sůl), brusinky sušené (5%), kokos strouhaný

dortík s malinami bez 
lepku

bezlepková směs korpus (kukuřičný škrob, cukr, emulgátor [E472b, E471, E477, E470a, E482, E472e], maltodextrin, 
sušené odstředěné mléko, kypřící látka [E450, E500], dextróza, sůl, aroma, barvivo [E101, E160a]), vaječný tekutý 
obsah, olej řepkový, voda, rostlinný krém (voda, plně ztužený rostlinný tuk 25% [palmojadrový], cukr 12%, mléčná 
bílkovina, emulgátor E472b, E322 – sójový, E472c, stabilizátor E460, E466, E340, aroma, barvivo E160a), jogurt, 
cukr, jedlá želatina, malinová náplň (Maliny (38%), voda, cukr, modifikovaný škrob E1442, kyselina citrónová, 
aroma, konzervant E202, želírující látka E406, barvivo E163, E162, sůl), maliny konzervované (10%), kokos 
strouhaný

bezlepková směs 3S (bezlepkový pšeničný škrob, slunečnicová semena, lněná semena, semena tykve, sušený kvas 
(rýžová mouka, startovací kultura), cukr, sůl, zahušťovadlo E412, karamel, psyllium, maltodextrin, dextróza), voda, 
droždí

bezlepková směs Chléb (kukuřičný škrob, rýžová mouka, sójový koncentrát, zahušťovadlo (E415, E464), cukr, 
psyllium, sůl, dextróza, sirup z cukrové řepy, čočka pražená mletá, kvasnicový extrakt, kyselina mléčná, hroznový 
koncentrát, regulátor kyselosti E262, enzym), voda, olej řepkový, droždí

chléb pohankový bez 
lepku

bezlepková směs Pohanková (pšeničný škrob, pohanková mouka (12%), lupinová mouka, cukr, sůl, guarová mouka, 
lněné semínko, chlebové koření), voda, olej, droždí

chléb toastový bez 
lepku, bageta bez lepku

bezlepková směs Toast (tapionový škrob, hrachový škrob, rýřová mouka, zahušťovadlo E412, E464, sušený kvas 
(rýžová mouka, startovací kultura), cukr, psyllium, hrachová bílkovina, sůl), voda, olej řepkový, droždí, sůl

bezlepková směs Vital (kukuřičný škrob, lněná semena, slunečnicová semena, sójový koncentrát, zahušťovadlo 
[E415, E464, E412], rýžová mouka, cukr, psyllium, sušený kvas [rýžová mouka, startovací kultura], inulin, dextróza, 
karamel, čočka pražená mletá, kvasnicový extrakt, maltodextrin, sůl, regulátor kyselosti E262, enzym), voda, olej 
řepkový, droždí, sůl, posyp: (semena slunečnicová, sezamová, tykvová, lněná, kukuřičná krupice)

koláč borůvkový bez 
lepku

bezlepková směs JP (deproteinový pšeničný škrob, lupinová mouka, kukuřičná mouka, lněná mouka, cukr, guarová 
mouka, sójový lecitin, kypřící látka (E450, E500), sůl), voda, náplň borůvka (Borůvky [70%], cukr, voda, modifikovaný 
škrob E1442, kyselina citrónová, konzervant E202, aroma), cukr, vaječná melanž, řepkový olej, droždí, sůl, 
citronové aroma

kolač brusinkový bez 
lepku

bezlepková směs JP (deproteinový pšeničný škrob, lupinová mouka, kukuřičná mouka, lněná mouka, cukr, guarová 
mouka, sójový lecitin, kypřící látka (E450, E500), sůl), voda, náplň brusinka (brusinky [50%], voda, cukr, 
modifikovaný škrob E1442, kyselina citrónová, konzervant E202, barvivo E120, aroma, želírující látka E460, sůl), cukr, 
vaječná melanž, řepkový olej, droždí, sůl, citronové aroma

koláč jahodový bez 
lepku

bezlepková směs JP (deproteinový pšeničný škrob, lupinová mouka, kukuřičná mouka, lněná mouka, cukr, guarová 
mouka, sójový lecitin, kypřící látka (E450, E500), sůl), voda, náplň jahoda (jahody [65%], cukr, voda, modifikovaný 
škrob E1442, kyselina citrónová, konzervant E202, barvivo E120, aroma, želírující látka E406, sůl), cukr, vaječná 
melanž, řepkový olej, droždí, sůl, citronové aroma
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koláč malinový bez lepku

koláč višňový bez lepku

perník bez lepku

muffin bez lepku

žemlička bez lepku

bezlepková směs JP (deproteinový pšeničný škrob, lupinová mouka, kukuřičná mouka, lněná mouka, cukr, guarová 
mouka, sójový lecitin, kypřící látka (E450, E500), sůl), voda, náplň malina (Maliny [38%], voda, cukr, modifikovaný 
škrob E1442, kyselina citrónová, aroma, konzervant E202, želírující látka E406, barvivo E163, E162, sůl), cukr, 
vaječná melanž, řepkový olej, droždí, sůl, citronové aroma

koláč meruňkový bez 
lepku

bezlepková směs JP (deproteinový pšeničný škrob, lupinová mouka, kukuřičná mouka, lněná mouka, cukr, guarová 
mouka, sójový lecitin, kypřící látka (E450, E500), sůl), voda, náplň meruňka (meruňky a sušené meruňky [40%], 
voda, cukr, modifikovaný škrob E1442, glukózový sirup, zahuš'tovadlo E460, kyselina citrónová, konzervant E202, 
aroma, sůl), cukr, vaječná melanž, řepkový olej, droždí, sůl, citronové aroma

bezlepková směs JP (deproteinový pšeničný škrob, lupinová mouka, kukuřičná mouka, lněná mouka, cukr, guarová 
mouka, sójový lecitin, kypřící látka (E450, E500), sůl), voda, náplň višeň (višně [65%], voda, cukr, modifikovaný škrob 
E1442, konzervant E202, želírující látka E406, kyselina citrónová, sůl), cukr, vaječná melanž, řepkový olej, droždí, 
sůl, citronové aroma

bezlepková směs Perník (kukuřičný škrob, cukr, mouka sójová, perníkové koření 4%, deproteinový pšeničný škrob, 
kakaový prášek, aroma čokoládové, kypřící látky E500, E450, glukóza, sůl, sójový lecitin E322, skořice), bezlepková 
směs Brownies (cukr, odtučněný kakaový prášek, bramborový škrob, tuk palmový, sušená syrovátka, dextróza, 
sušený vaječný bílek, kypřící látka [E450, E500], emulgátor E471, zahušťovadlo E415), voda, olej řepkový, vejce

bezlepková směs Muffin-mix (cukr, bramborový škrob, modifikovaný bramborový škrob E1414, tuk palmový, sušená 
syrovátka, kypřící látka (E450, E500), emulgátor (E481, E472e, E472b, E475), sůl, aroma, zahušťovadlo (E415), 
glukózový sirup, sušené odstředěné mléko), vejce, olej řepkový, voda

bezlepková směs Pečivo (bramborový škrob, rýžový škrob, zahušťovadlo [E415, E464, E412], cukr, psyllium, olej 
řepkový, kvasnicový extrakt, sůl, čočka pražená mletá, regulátor kyselosti E262, enzym), voda, droždí, olej, sůl
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