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

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

Část 6 – ostatní

Aktualizace : 25.1. 2017

Obchodní název: Složení:

hamburger

hamburger se sýrem

alergeny obsažené ve výrobku jsou podtrženy

bageta racio se slaninou 
(obložená)

mouka pšeničná, voda, slunečnicová semínka, bramborové vločky, sojová mouka, špaldové vločky, smetanový jogurt, 
vejce, salát ledový listový, zakysaná smetana, droždí, olej řepkový, vepřový bok, mléko, sušené mléko odtučněné, sůl, 
sušená syrovátka, sušené podmáslí, pražený ječný slad, E250, cukr, kukuřičný škrob, jedlá vepřová želatina, 
zahušťovadlo E466, E406, E412, glukózový sirup, stabilizátor E472, E450, E451, koření, antioxidant E300, E301, 
enzymy, barvivo, beta karoten, chlorid vápenatý

bageta racio se sýrem 
(obložená)

mouka pšeničná, voda, slunečnicová semínka, směs sýrů, bramborové vločky, vejce, smetanový jogurt, zakysaná 
smetana, salát ledový listový, sušené odtučněné mléko, špaldové vločky, droždí, sušená syrovátka, modifikovaný 
škrob, sůl, olej řepkový, sojová mouka, sušené podmáslí, laktóza, emulzifikační soli E452, E339, E331, jedlá vepřová 
želatina, mléčné bílkoviny, zahušťovadlo E466, E406, E412, pražený ječný slad, cukr, stabilizátor E460, E472, 
antioxidant E300, cukr, enzymy, barvivo beta karoten

bageta racio se šunkou 
(obložená)

mouka pšeničná, voda, slunečnicová semínka, smetanový jogurt, zakysaná smetana, vepřové maso, mléko, rajče, 
salát ledový listový, okurka, bramborové vločky, sůl, hovězí maso, špaldové vločky, soja, droždí, škroby, sušené 
mléko, sušené podmáslí, sušená syrovátka, bakterie mléčného kvašení, olej řepkový, cukr, česnek, jedlá vepřová 
želatina, zahušťovadlo E466, E406, koření, pražený ječný slad, dextróza, stabilizátory E260, E450, E451, E452, E600, 
E472, antioxidanty E316, E331, mikrobiální syřidlo, enzymy, barvivo beta karoten, E120

bageta sladová 
(obložená)

mouka pšeničná, voda, mouka ječná, syrovátka zahuštěná, sladový ječný extrakt, startovací kultura, droždí, sůl, 
prostředek proti spékání E170, dextróza, E472e, sójová mouka, E300, rostlinný olej, enzym (pšenice), žitná mouka, 
vejce, vepřové maso, hovězí maso, bramborový škrob, česnek, sója, cukr, extrakty koření, dextróza, stabilizátory 
(E260, E450, E451, E452, E600), antioxidanty (E316, E331), zahušťovadlo (E407a, E407, E412, E416), zvýrazňující 
látky (E621, E635), barvivo (E120), šunkové aroma, mléko, vepřové sádlo, směs koření, difosforečnany, erythorban 
sodný, glutaman sodný, ribonukleotidy sodné, košenila, dusitan sodný, smetanový jogurt, zakysaná smetana, sušené 
mléko, odtučněná sušená syrovátka, modifikovaný kukuřičný škrob, jedlá vepřová želatina, zahušťovadlo (E466, 
E406), ledový salát, bakterie mléčného kvašení, mikrobiální syřidlo, barvivo beta karoten, chlorid vápenatý

bageta světlá se 
slaninou (obložená)

mouka pšeničná, voda, smetanový jogurt, vepřový bok, mléko, salát ledový list, vajíčko, zakysaná smetana, sušené 
mléko, sušená syrovátka, sůl, řepkový olej, droždí, bakterie mléčného kvašení, kukuřičný škrob, jedlá vepřová želatina, 
ocet kvasný, zahušťovadlo E466, E406, glukózový sirup, cukr, stabilizátory E450, E451, antioxidant E301, mikrobiální 
syřidlo, hořčičné semeno, barvivo beta karoten, chlorid vápenatý, konzervant E250, E202, E211, barvivo E160a, 
maltodextrin

bageta světlá se sýrem 
(obložená)

mouka pšeničná, voda, smetanový jogurt, směs sýrů, olej řepkový, zakysaná smetana, vejce, salát ledový listový, 
droždí, odtučněné mléko, ocet kvasný, sůl, sušená syrovátka, modifikovaný škrob, cukr, jedlá vepřová želatina, 
hořčičné semeno, laktóza, zahušťovadlo E466, E406, emulzifikační soli E452, E339, E331, koření, konzervanty E211, 
E202, stabilizátor E460, maltodextrin, barvivo beta karoten, barvivo E160a

bageta světlá se šunkou 
(obložená)

mouka pšeničná, voda, smetanový jogurt, zakysaná smetana, rajče, okurka, vepřové maso, olej řepkový, salát ledový, 
hovězí maso, mléko, sušené mléko, sušená syrovátka, modifikovaný škrob, sůl, jedlá vepřová želatina, zahušťovadlo 
E466, E406, E407a, E407, E412, E416, ocet kvasný, vejce, stabilizátory E260, E450, E451, E452, E600, droždí, cukr, 
hořčičné semeno, sója, česnek, koření, dextróza, bakterie mléčného kvašení, konzervanty E211, E202, šunkové 
aroma, barvivo E120, barvivo beta karoten

bramborové špalíčky    
(s mákem)

mouka pšeničná, voda, sušená bramborová kaše (obsahuje konzervant oxid siřičitý), pšeničný škrob, sušené mléko, 
sůl, sušené vejce. Posyp: mletý mák, cukr

mouka pšeničná, voda, rostlinný olej, droždí, sůl, cukr, zlepšující přípravek (prostředek proti spékání E170, dextróza, 
emulgátor E472e, sójová mouka, antioxidant E300, rostlinný olej, enzym pšenice), sezam, len. Kuřecí hamburger: 
kuřecí strojově oddělené maso, voda, bramborový škrob, sůl, brambory, vláknina, zahušťovadlo E451, antioxidant 
E315, koření, konzervant E250, sušená zelenina. Kečup: voda, zahuštěný rajčatový protlak, cukr, ocet, modifikované 
škroby, sůl, kyselina citrónová, výtažky koření, konzervanty E202, E211. Listový salát.

mouka pšeničná, voda, rostlinný olej, droždí, sůl, cukr, zlepšující přípravek (prostředek proti spékání E170, dextróza, 
E472e, sójová mouka, E300, rostlinný olej, enzym pšenice), sezam, len. Kuřecí hamburger: kuřecí strojově oddělené 
maso, voda, bramborový škrob, sůl, brambor, vláknina, E451, E315, koření, konzervant E250, sušená zelenina. 
Kečup: voda, zahuštěný rajčatový protlak, cukr, ocet, modifikované škroby, sůl, kyselina citrónová, výtažky koření, 
konzervanty E202, E211. Sýr tavený: směs sýrů 40% (z toho ementál 15%), odtučněné mléko, rostlinný tuk, laktóza, 
emulzifikační soli E452, E339, E331, mléčné bílkoviny, škrob, modifikovaný škrob, sůl, stabilizátor E460, barvivo beta 
karoten
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chlebíček rajčatový

chlebíček sýrový

chlebíček šunkový

chlebíček turista

chlebíček vajíčkový

knedlík bramborový

knedlík houskový

veka: mouka pšeničná, voda, rostlinný olej, droždí, sůl, cukr, zlepšující přípravek (prostředek proti spékání E170, 
dextróza, E472e, sójová mouka, E300, rostlinný olej, enzym pšenice), pomazánkové máslo s jogurtem: smetanový 
jogurt, zakysaná smetana, sušené mléko, odtučněné sušená syrovátka, modifikovaný kukuřičný škrob, jedlá vepřová 
želatina, zahušťovadlo (E466, E406), sůl, rajčata (20%), cibule, majonéza: olej řepkový, voda, ocet kvasný, vejce, 
cukr, hořčičné semeno, sůl, modifikovaný škrob, koření, konzervanty (E211, E202), barvivo E160a, maltodextrin

veka: mouka pšeničná, voda, rostlinný olej, droždí, sůl, cukr, zlepšující přípravek (prostředek proti spékání E170, 
dextróza, E472e, sójová mouka, E300, rostlinný olej, enzym pšenice), pomazánkové máslo s jogurtem: smetanový 
jogurt, zakysaná smetana, sušené mléko, odtučněné sušená syrovátka, modifikovaný kukuřičný škrob, jedlá vepřová 
želatina, zahušťovadlo (E466, E406), sůl, sýr strouhaný (22%): mléko,jedlá sůl,mléčné kultury, barvivo karoteny

veka: mouka pšeničná, voda, rostlinný olej, droždí, sůl, cukr, zlepšující přípravek (prostředek proti spékání E170, 
dextróza, E472e, sójová mouka, E300, rostlinný olej, enzym pšenice), bramborový salát: brambory, majonéza 
(řepkový olej, voda, vaječný žloutek, cukr, kvasný ocet lihový, modifokovaný škrob, sůl, guma guar, guma tara, 
xanthan), kyselina citrónová, sorban draselný, vejce, mrkev, okurka, celer, cibule, hrášek, hořčičné semeno, 
sukralóza, benzoan sodný, kyselina vinná, disiřičitan draselný, pepř mletý, šunka dušená(30%): vepřové maso, voda, 
jedlá sůl s jódem, bramborový škrob, modifikovaný bramborový škrob E1420, konzervant E250, stabilizátor E451, 
zahušťovadlo E407a, maltodextrin, vepřová bílkovina, zvýrazňovač chuti E621, antioxidant E316, aroma, vejce, 
okurka sterilovaná: okurky, voda, ocet kvasný, sůl jedlá, sukralóza, extrakt koření, červená paprika sterilovaná: 
červená paprika, voda, ocet kvasný, jedlá sůl, glukózový sirup, sacharin, petržel kudrnka

veka: mouka pšeničná, voda, rostlinný olej, droždí, sůl, cukr, zlepšující přípravek (prostředek proti spékání E170, 
dextróza, E472e, sójová mouka, E300, rostlinný olej, enzym pšenice), bramborový salát: brambory, majonéza 
(řepkový olej, voda, vaječný žloutek, cukr, kvasný ocet lihový, modifokovaný škrob, sůl, guma guar, guma tara, 
xanthan), kyselina citrónová, sorban draselný, vejce, mrkev, okurka, celer, cibule, hrášek, hořčičné semeno, 
sukralóza, benzoan sodný, kyselina vinná, disiřičitan draselný, pepř mletý, salám turistický(20%): vepřové maso, 
vepřové sádlo, hovězí maso, vepřové kůže, jedlá sůl, vepřová bílkovina, glukózový sirup, konzervant E250, stabilizátor 
E450, dextróza, antioxidanty E300, E326, extrakty koření, zvýrazňovač chuti E635, česnek, barvivo E120, emulgátor 
E471, vejce, okurka sterilovaná: okurky, voda, ocet kvasný, sůl jedlá, sukralóza, extrakt koření, červená paprika 
sterilovaná: červená paprika, voda, ocet kvasný, jedlá sůl, glukózový sirup, sacharin, petržel kudrnka

veka: mouka pšeničná, voda, rostlinný olej, droždí, sůl, cukr, zlepšující přípravek (prostředek proti spékání E170, 
dextróza, E472e, sójová mouka, E300, rostlinný olej, enzym pšenice), bramborový salát: brambory, majonéza 
(řepkový olej, voda, vaječný žloutek, cukr, kvasný ocet lihový, modifokovaný škrob, sůl, guma guar, guma tara, 
xanthan), kyselina citrónová, sorban draselný, vejce, mrkev, okurka, celer, cibule, hrášek, hořčičné semeno, 
sukralóza, benzoan sodný, kyselina vinná, disiřičitan draselný, pepř mletý, vejce(30%), šunka dušená: vepřové 
maso, voda, jedlá sůl s jódem, bramborový škrob, modifikovaný bramborový škrob E1420, konzervant E250, 
stabilizátor E451, zahušťovadlo E407a, maltodextrin, vepřová bílkovina, zvýrazňovač chuti E621, antioxidant E316, 
aroma, majonéza: olej řepkový, voda, ocet kvasný, vejce, cukr, hořčičné semeno, sůl, modifikovaný škrob, koření, 
konzervanty (E211, E202), barvivo E160a, maltodextrin, petržel kudrnka

knedlík bramborový 
plněný salámem

mouka pšeničná, voda, sušená bramborová kaše (obsahuje konzervant oxid siřičitý), pšeničný škrob, sušené mléko, 
sůl, sušené vejce. Náplň: vepřové a hovězí maso, vepřové sádlo, vepřové kůže, škrob, sójový izolát, sůl, stabilizátory 
E450, E451, zvýrazňovač chuti E621, dextróza, antioxidanty e300, E301, koření, barvivo E120, konzervant E250

mouka pšeničná, voda, sušená bramborová kaše (obsahuje konzervant oxid siřičitý), pšeničný škrob, sušené mléko, 
sůl, sušené vejce

mouka pšeničná, voda, vaječná melanž (vaječná melanž, sůl, kyselina octová, kyselina mléčná, regulátor kyselosti 
E325), droždí, sůl, rostlinný olej, barvivo E110
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obložené vejce

strouhanka

knedlík houskový kynutý 
plněný ovocný

mouka pšeničná, voda, vaječná melanž (vaječná melanž, sůl, kyselina octová, kyselina mléčná, regulátor kyselosti 
E325), droždí, sůl, rostlinný olej, barvivo E110. Náplň borůvka: borůvky, cukr, voda, švestky, aronie, stabilizátor 
E1422, E418, regulátor kyselosti E330, E332, E509, konzervant E202, sůl, aroma, E941. Náplň ovocná směs: směs 
ovocných dření (jablečná, višňová, červenorybízová, bezinková), cukr, glukózový sirup, E440, kyselina citrónová, 
ovocné aroma. Náplň povidlová: voda, cukr, glukózový sirup, ovocný protlak (švestky, jablka, meruňky), sušené 
švestky, modifikovaný kukuřičný škrob E1422, barvivo kulér E150d, E466, kyselina citrónová, aroma švestkových 
povidel, aroma rumové, konzervant E202, E211

Bramborový salát: brambory vařené, karotka, voda, okurka, cuketa, celer, hrášek, ocet kvasný, olej řepkový, 
glukózo-fruktózový sirup, sůl, vaječný žloutek, modifikovaný škrob, cukr, guma guar, guma tara, xanthan, hořčičné 
semeno, koření. Vejce. Voda. Vysočina salám + Šunkový salám: vepřové maso, voda, hovězí maso, vepřové sádlo, 
bramborový škrob, sůl, směs koření, sušený česnek, stabilizátor – difosforečnany, E316, cukr, dextróza, E621, E635, 
E120, E250, E450, E451, E407a, E407, E415, vepřová bílkovina, šunkové aroma, E331. Sterilovaná zelenina: voda, 
kvasný ocet, cukr, kořeniny, sůl, hořčičné semeno, sacharin. Rostlinný olej, disiřičitan draselný, E211, E955, kyselina 
citrónová, kyselina octová, sorban draselný

mouka pšeničná, voda, rostlinný olej, droždí, sůl, cukr, zlepšující přípravek (prostředek proti spékání E170, dextróza, 
E472e, sójová mouka, E300, rostlinný olej, enzym pšenice), mák, kmín, sezam, len
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