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

Aktualizace 25.5. 2018                    Přehled dle Zákona o potravinách č.110/1997, § 8 odst.1

Část 1 – chléb

Obchodní název: Složení:

chléb Turecký

chléb Tykvový

chléb Celožitný

chléb Šestizrnný

chléb Staročeský

chléb Slunečnicový

chléb Párty

chléb Královský

chléb Podmáslový

chléb Ebony

chléb Císařský

alergeny obsažené ve výrobku jsou podtrženy

chléb Haback, šiška, 
kulatý, malý, dalamánek, 

půlený krájený

mouka pšeničná, mouka žitná, voda, droždí, sůl, kvasový přípravek (mouka pšeničná, kyselina citrónová, pražený 
ječný slad, mouka sójová, glukóza, kyselina mléčná, kyselina askorbová), zlepšující přípravek (pšeničná mouka, 
guarová mouka, antioxidant E322, kyselina askorbová, enzymy), kmín, pšeničné vločky

mouka pšeničná, mouka žitná, voda, droždí, olej, sůl, pekařský zlepšující přípravek (pšeničná mouka, guarová 
mouka, antioxidant E322, kyselina askorbová, enzymy), kvasový přípravek (mouka pšeničná, kyselina citrónová, 
pražený ječný slad, mouka sójová, glukóza, kyselina mléčná, kyselina askorbová) Posyp: směs sezam a lněné 
semínko

mouka pšeničná, voda, směs tykvový chléb (žitná mouka, tykvová semena, mouka ze semen tykve olejné, mouka 
pšeničná, sůl, pražený slad, kyselina citrónová, antioxidant E322), droždí

mouka žitná, voda, droždí, pekařský zlepšující přípravek (pšeničný lepek, fazolová mouka, dextróza, pšeničná 
mouka, emulgátor E472e, olej řepkový, kyselina askorbová) zakyselující prostředek (syrovátka zahuštěná, otruby 
žitné, mouka žitná celozrnná, regulátory kyselosti E270, E260, ocet, fermentovaná pšeničná mouka, sůl, pražená žitná 
mouka, kvasná kultura) sůl.

mouka pšeničná, voda, vícezrnná směs (žitná mouka, pšeničné a žitné šroty, ovesné vločky, sojová drť, lněná a 
slunečnicová semena, vláknina, přírodní koření), droždí, sůl, olej řepkový, zlepšující pekařský přípravek (pšeničná 
mouka, guarová mouka, antioxidant E322, kyselina askorbová, enzymy). Posyp: sezamové a lněné semínko

mouka pšeničná, mouka žitná, voda, sůl, droždí, bramborové vločky, kvasový přípravek (mouka pšeničná, 
kyselina citrónová, pražený ječný slad, mouka sójová, glukóza, kyselina mléčná, kyselina askorbová), zlepšující 
pekařský přípravek (pšeničná mouka, guarová mouka, antioxidant E322, kyselina askorbová, enzymy). Posyp: kmín

mouka pšeničná, mouka žitná, voda, celozrnná směs (pšeničná a žitná trhanka, ovesné vločky, pražená sója a 
ječmen, lněné semeno, slad, sušená syrovátka), slunečnice loupaná, droždí, sůl, kvasový přípravek (mouka 
pšeničná, kyselina citrónová, pražený ječný slad, mouka sójová, glukóza, kyselina mléčná, kyselina askorbová) 
Posyp: slunečnicové semeno

mouka pšeničná chlebová, mouka pšeničná speciál, mouka žitná, voda, směs Párty (cukr, řepkový olej, 
neztužený a částečně ztužený rostlinný palmový tuk (15,9%), kyselina citrónová, sušené mléko, glukóza, emulgátory 
E471, E472e, sůl, mouka guarová, kyselina askorbová, enzymy, sójový lecitin E322), droždí, sůl, kmín.

mouka pšeničná, mouka žitná, voda, směs Cereál tmavý (pšeničné produkty /mouka, vločky, šrot/, sojový šrot, 
žitná bobtnavá mouka, sůl, kmín, sladká sušená syrovátka, emulgátor E472e, cukr, dextróza, enzymy, kyselina 
askorbová), droždí, kvas tekutý (syrovátka zahuštěná, otruby žitné, mouka žitná celozrnná, regulátory kyselosti 
E270, E260, ocet, fermentovaná pšeničná mouka, sůl, pražená žitná mouka, kvasná kultura), zlepšující přípravek 
(pšeničný lepek, fazolová mouka, dextróza, pšeničná mouka, emulgátor E472e, olej řepkový, kyselina askorbová), 
slunečnice, dýně, sůl

mouka pšeničná, mouka žitná, voda, sušené podmáslí, kvasný prostředek (syrovátka zahuštěná, otruby žitné, 
mouka žitná celozrnná, regulátory kyselosti E270, E260, ocet, fermentovaná pšeničná mouka, sůl, pražená žitná 
mouka, kvasná kultura) sůl, droždí, zlepšující přípravek (pšeničný lepek, fazolová mouka, dextróza, pšeničná 
mouka, emulgátor E472e, rostlinný olej řepkový, kyselina askorbová)

mouka pšeničná, mouka žitná, voda, vícezrnná směs (pšeničná mouka, sušená kvasná kultura (mléko), sojové 
boby, pražený ječmen, vločky pšeničné, vločky žitné, kmín, mouka sladová, kyselina citrónová, sůl, emulgátor E472e, 
cukr, enzym (hydrolazy), kyselina askorbová), droždí, sůl, zlepšující přípravek (pšeničná mouka, guarová mouka, 
sójový lecitin E322, kyselina askorbová, enzymy)

mouka žitná, mouka pšeničná, voda, směs Císařská (špaldová mouka, špaldová celozrnná mouka, špaldové 
vločky, ječná sladová mouka, sůl, bramborové vločky, sušený žitný kvas, guarová mouka, emulgátor E472e, sladká 
sušená syrovátka, cukr, enzymy, kyselina askorbová), droždí, sůl, kvasový přípravek (mouka pšeničná, kyselina 
citrónová, pražený ječný slad, mouka sójová, glukóza, kyselina mléčná, kyselina askorbová), zlepšující přípravek 
(pšeničná mouka, guarová mouka, sójový lecitin E322, kyselina askorbová, enzymy)
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chléb Borodino

chléb Chia

chléb Vegipan

chléb Noční

mouka žitná, mouka pšeničná, voda, směs Borodino (žitná drť, pšeničná sladová mouka, pšeničný lepek, žitná 
sladová mouka, pražená žitná bobtnavá mouka, žitný sušený kvásek, kyselina citronová, sladový extrakt ječmene, 
může obsahovat stopové množství mléka a sóji), slunečnice loupaná, cukr, sůl, droždí

mouka pšeničná chlebová, voda, mouka žitná, směs Chia (pšenice [mouka, celozrná mouka, otruby], semena 
Chia, len žlutý, slunečnice, len, kukuřičná krupice, ječná sladová mouka, cukr, sušená syrovátka, glukóza, stabilizátor 
E412, rajčatový prášek, emulgátor E472e, látka zlepšující mouku E300, barvivo E101, enzymy), droždí, sůl, 
zlepšující přípravek (mouka pšeničná, kyselina citrónová, pražený ječný slad, mouka sójová, glukóza, kyselina 
mléčná, kyselina askorbová)

chléb Špaldový 
celozrnný

špalda (celozrnná mouka, vločky, sušený celozrnný kvas), voda, droždí, slunečnicová semena, žitná mouka, cukr, 
bramborové vločky, sůl, sušené podmáslí

ovesné vločky, slunečnicová semena, špaldové vločky, lněná semena, voda, rostlinná vláknina (jitrocele indického, 
citronová, jablečná, pšeničná), tykvová semena, sezam, žitný kvas, žito, pšeničné klíčky, sůl, bramborový škrob, 
pšeničný lepek, ječný sladový extrakt

voda, sója (bílkovina, šrot, mouka) 14,9%, pšenice (lepek, mouka, otruby, sušený kvas), slunečnicová semena, lněná 
semena, sezam, droždí, jablečná vláknina, sůl, žlutá lněná semena, sladová mouka (ječmen, žito), stabilizátor xanthan
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