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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 4 – zákusky

Obchodní název: Složení:

dort máslový

dort ovocný

dort potahovaný

dort šlehačkový

dort Velvet

dortík ovocný

indián, kuřátko

kostka pařížská

kremrole

krteček

laskonka

plundrový šáteček krém

alergeny obsažené ve výrobku jsou podtrženy

mouka pšeničná, cukr, vajíčka, voda, smetana, stabilizátor karagenan, dextróza, želatina, laktóza, zahušťovadlo E417. 
Náplň: cukr, modifikovaný bramborový škrob E1414, sušené mléko, rostlinný olej palmový, margarin stolní, glukózový 
sirup, zahušťovadlo E401, sušená syrovátka, sůl, barvivo E160a, E101, rumové aroma

mouka pšeničná, cukr, vajíčka, voda, smetana, stabilizátor karagenan, dextróza, želatina, laktóza, zahušťovadlo E417. 
Marmeláda: směs ovocných dření (jablečná, višňová, červenorybízová, bezinková), cukr, glukózový sirup, E440, 
kyselina citrónová, ovocné aroma.  Náplň: cukr, modifikovaný bramborový škrob E1414, sušené mléko, rostlinný olej 
palmový, margarin stolní, glukózový sirup, zahušťovadlo E401, sušená syrovátka, sůl, barvivo E160a, E101, rumové 
aroma. Nakládané ovoce, želatina.

mouka pšeničná, cukr, vajíčka, voda, smetana, stabilizátor karagenan, dextróza, želatina, laktóza, zahušťovadlo E417. 
Náplň: cukr, modifikovaný bramborový škrob E1414, sušené mléko, rostlinný olej palmový, margarin stolní, glukózový 
sirup, zahušťovadlo E401, sušená syrovátka, sůl, barvivo E160a, E101, rumové aroma. Potah: sušené mléko, 
glukózový sirup, stabilizátor E415, aroma, barvivo E171

mouka pšeničná, cukr, vajíčka, voda, smetana, stabilizátor karagenan, dextróza, želatina, laktóza, zahušťovadlo E417. 
Marmeláda: směs ovocných dření (jablečná, višňová, červenorybízová, bezinková), cukr, glukózový sirup, E440, 
kyselina citrónová, ovocné aroma. Náplň šlehačka: smetana, stabilizátor karagenan

cukr, pšeničná mouka, voda, rostlinný olej, sušené vejce, kypřící látka E450, E500, kakao, barvivo E120, E172, sůl, 
aroma. Náplň: zakysaná smetana, cukr, glukózový sirup, glukóza, ztužený rostlinný tuk palmový, modifikovaný 
bramborový škrob, emulgátor E471, E472a, želatina, mléčná bílkovina, stabilizátor E340, E415, aroma

mouka pšeničná, cukr, vajíčka, voda, smetana, stabilizátor karagenan, dextróza, želatina, laktóza, zahušťovadlo E417. 
Marmeláda: směs ovocných dření (jablečná, višňová, červenorybízová, bezinková), cukr, glukózový sirup, E440, 
kyselina citrónová, ovocné aroma.  Náplň: cukr, modifikovaný bramborový škrob E1414, sušené mléko, rostlinný olej 
palmový, margarin stolní, glukózový sirup, zahušťovadlo E401, sušená syrovátka, sůl, barvivo E160a, E101, rumové 
aroma. Nakládané ovoce, želatina.

pšeničná mouka, cukr, pšeničný škrob, sušená vejce, emulgátor E472b, E477, E471, E472a, E481, E475, kypřící látka 
E450i, E500ii, glukózový sirup, sušené mléko, rýžový škrob, sůl, barvivo E160a, aroma. Náplň: vaječný bílek, cukr, 
voda, regulátor kyselosti E270, zahušťovadlo E415, stabilizátor E520. Poleva: cukr, rostlinný tuk hydrogenovaný, 
kakaový prášek, sójový lecitin E322 a E476, čokoládové aroma, barvivo E 153

mouka pšeničná, cukr, vajíčka, voda, smetana, kakao, stabilizátor karagenan, dextróza, želatina, laktóza, 
zahušťovadlo E417, smetana, stabilizátor karagenan

mouka pšeničná, rostlinné oleje (palmový a řepkový), voda, kvasnice, cukr, E472e, E471, syrovátkový prášek, 
dextróza, stabilizátor E341i, E450, kyselina askorbová, aroma, enzymy. Náplň: vaječný bílek, cukr, voda, regulátor 
kyselosti E270, zahušťovadlo E415, stabilizátor E520.

směs pekařská (pšeničný škrob, rostlinný olej, sušené vejce, škrob, glukózový sirup, sušený vaječný bílek, kypřidlo 
E450, E500, mléčná bílkovina, sůl), voda. Náplň: smetana, kakao, stabilizátor karagenan. Poleva: cukr, rostlinný tuk 
hydrogenovaný, kakaový prášek, sójový lecitin E322 a E476, čokoládové aroma, barvivo E 153

vaječný bílek, voda, cukr, kokos, regulátor kyselosti E270, zahušťovadlo E415, stabilizátor E520. Náplň: margarin 
stolní, cukr, modifikovaný bramborový škrob E1414, sušené mléko, rostlinný olej palmový, glukózový sirup, 
zahušťovadlo E401, sušená syrovátka, sůl, barvivo E160a, E101, rumové aroma

mouka pšeničná, rostlinné oleje (palmový a řepkový), voda, kvasnice, cukr, E472e, E471, syrovátkový prášek, 
dextróza, stabilizátor E341i, E450, kyselina askorbová, aroma, enzymy. Náplň: smetana, stabilizátor karagenan, 
voda, cukr, glukózový sirup, modifikovaný škrob E1442, stabilizátory E460, E466, tuk  (rostlinný, hydrogenovaný), sůl, 
konzervant E202, barviva E171, E160a, E101, okyselující přípravky E330, E332, aroma, E471, E475
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povidlák

punčová hrudka

punčová kostka

rohlíček jádrový

roláda plátky

roláda Velvet

řez ovocný

řez pařížský

řez Velvet

řez višňový

řez žloutkový

směs pekařská (pšeničný škrob, rostlinný olej, sušené vejce, škrob, glukózový sirup, sušený vaječný bílek, kypřidlo 
E450, E500, mléčná bílkovina, sůl), voda. Náplň šlehačka: smetana, stabilizátor karagenan, cukr, dextróza, želatina, 
laktóza, zahušťovadlo E417. Náplň povidlo: 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.

cukr, vejce, mouka pšeničná, voda, směs ovocných dření (jablečná, višňová, červenorybízová, bezinková), cukr, 
glukózový sirup, E440, kyselina citrónová, ovocné aroma, rumové aroma, rum, vanilkový cukr, citropasta (cukr, 
arašídová drť pražená, sójové vločky, rýžová mouka, sójová mouka, sušený vaječný bílek, barvivo E150c, E160a, 
karobová mouka). Poleva: cukr, glukózový sirup, voda, kyselina citrónová

cukr, vejce, mouka pšeničná, voda, směs ovocných dření (jablečná, višňová, červenorybízová, bezinková), cukr, 
glukózový sirup, E440, kyselina citrónová, ovocné aroma, rumové aroma, rum, vanilkový cukr, citropasta (cukr, 
arašídová drť pražená, sójové vločky, rýžová mouka, sójová mouka, sušený vaječný bílek, barvivo E150c, E160a, 
karobová mouka). Poleva: cukr, glukózový sirup, voda, kyselina citrónová

punčová kostka 
zdobená

cukr, vejce, mouka pšeničná, voda, směs ovocných dření (jablečná, višňová, červenorybízová, bezinková), cukr, 
glukózový sirup, E440, kyselina citrónová, ovocné aroma, rumové aroma, rum, vanilkový cukr, citropasta (cukr, 
arašídová drť pražená, sójové vločky, rýžová mouka, sójová mouka, sušený vaječný bílek, barvivo E150c, E160a, 
karobová mouka). Poleva: cukr, glukózový sirup, voda, kyselina citrónová. Zdobení: sušené mléko, glukózový sirup, 
stabilizátor E415, aroma, barvivo E171

cukr, arašídová drť pražená, sójové vločky, rýžová mouka, sójová mouka, sušený vaječný bílek, barvivo E150c, 
E160a, karobová mouka. Náplň: cukr, voda, kakao, modifikovaný bramborový škrob E1414, sušené mléko, rostlinný 
olej palmový, glukózový sirup, zahušťovadlo E401, sušená syrovátka, sůl, barvivo E160a, E101, aroma, pšeničná 
mouka, margarin stolní. Poleva: cukr, rostlinný tuk hydrogenovaný, kakaový prášek, sójový lecitin E322 a E476, 
čokoládové aroma, barvivo E 153

mouka pšeničná, cukr, vajíčka, voda. Marmeláda: směs ovocných dření (jablečná, višňová, červenorybízová, 
bezinková), cukr, glukózový sirup, E440, kyselina citrónová, ovocné aroma.  Náplň: cukr, modifikovaný bramborový 
škrob E1414, sušené mléko, rostlinný olej palmový, margarin stolní, glukózový sirup, zahušťovadlo E401, sušená 
syrovátka, sůl, barvivo E160a, E101, rumové aroma, kokos

cukr, pšeničná mouka, voda, rostlinný olej, sušené vejce, kypřící látka E450, E500, kakao, barvivo E120, E172, sůl, 
aroma. Náplň: zakysaná smetana, cukr, glukózový sirup, glukóza, ztužený rostlinný tuk palmový, modifikovaný 
bramborový škrob, emulgátor E471, E472a, želatina, mléčná bílkovina, stabilizátor E340, E415, aroma

mouka pšeničná, cukr, vajíčka, voda, smetana, stabilizátor karagenan, dextróza, želatina, laktóza, zahušťovadlo E417. 
Marmeláda: směs ovocných dření (jablečná, višňová, červenorybízová, bezinková), cukr, glukózový sirup, E440, 
kyselina citrónová, ovocné aroma.  Náplň: cukr, modifikovaný bramborový škrob E1414, sušené mléko, rostlinný olej 
palmový, margarin stolní, glukózový sirup, zahušťovadlo E401, sušená syrovátka, sůl, barvivo E160a, E101, rumové 
aroma. Nakládané ovoce, želatina.

mouka pšeničná, cukr, vajíčka, voda, smetana, kakao, stabilizátor karagenan, dextróza, želatina, laktóza, 
zahušťovadlo E417, smetana, stabilizátor karagenan

cukr, pšeničná mouka, voda, rostlinný olej, sušené vejce, kypřící látka E450, E500, kakao, barvivo E120, E172, sůl, 
aroma. Náplň: zakysaná smetana, cukr, glukózový sirup, glukóza, ztužený rostlinný tuk palmový, modifikovaný 
bramborový škrob, emulgátor E471, E472a, želatina, mléčná bílkovina, stabilizátor E340, E415, aroma

Pekařská směs (pšeničná mouka, cukr, sušený vaječný bílek, sušený žloutek, mléčný cukr, kypřící látky (fosforečnan 
sodíku, uhličitan sodíku), emulgátor E475, E471, zahušťovadlo xanthan, sůl, koření, aroma), voda, olej řepkový, višně 
odpeckované, kakao. Náplň vanilková: cukr, modifikovaný bramborový škrob E1414, sušené mléko, rostlinný olej 
palmový, glukózový sirup, zahušťovadlo E401, sušená syrovátka, sůl, barvivo E160a, E101. Poleva čokoládová: 
cukr, rostlinný tuk hydrogenovaný, kakaový prášek, sójový lecitin E322 a E476, čokoládové aroma, barvivo E 153, 
mandlové hobliny

mouka pšeničná, rostlinné oleje (palmový a řepkový), voda, kvasnice, cukr, E472e, E471, syrovátkový prášek, 
dextróza, stabilizátor E341i, E450, kyselina askorbová, aroma, enzymy. Krém: voda, margarin stolní, cukr, 
modifikovaný bramborový škrob E1414, sušené mléko, rostlinný olej palmový, glukózový sirup, zahušťovadlo E401, 
sušená syrovátka, sůl, barvivo E160a, E101, aroma, pšeničná mouka. Marmeláda: směs ovocných dření (jablečná, 
višňová, červenorybízová, bezinková), cukr, glukózový sirup, E440, kyselina citrónová, ovocné aroma. Poleva: cukr, 
glukózový sirup, voda, kyselina citrónová
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špička

štafetka

trubička pařížská

trubička šlehačková

věneček Haback

větrník

pšeničná mouka, cukr, pšeničný škrob, sušená vejce, emulgátor E472b, E477, E471, E472a, E481, E475, kypřící látka 
E450i, E500ii, glukózový sirup, sušené mléko, rýžový škrob, sůl, barvivo E160a, aroma. Náplň: voda, rostlinný olej, 
sušené mléko, glukózový sirup, sušená syrovátka, modifikovaný škrob E1414, zahušťovadlo E401, rostlinný tuk, 
pražená pšeničná sladová mouka, karamelizovaný cukr, E472a, kakao, aroma, sůl, barvivo E101. Poleva 
čokoládová: cukr, rostlinný tuk hydrogenovaný, kakaový prášek, sójový lecitin E322 a E476, čokoládové aroma, 
barvivo E 153, mandlové hobliny

cukr, arašídová drť pražená, sójové vločky, rýžová mouka, sójová mouka, sušený vaječný bílek, barvivo E150c, 
E160a, karobová mouka. Náplň: rostlinný olej, sušené mléko, voda, instantní káva, glukózový sirup, sušená 
syrovátka, modifikovaný škrob E1414, zahušťovadlo E401, rostlinný tuk, pražená pšeničná sladová mouka, 
karamelizovaný cukr, E472a, kakao, aroma sůl, barvivo E101. Poleva čokoládová: cukr, rostlinný tuk 
hydrogenovaný, kakaový prášek, sójový lecitin E322 a E476, čokoládové aroma, barvivo E 153, mandlové hobliny

pšeničná mouka, cukr, bramborový škrob, sušené mléko, sušený žloutek, rostlinný olej, slunečnicový lecitin E322, sůl, 
kakaová poleva (ztužený a neztužený rostlinný olej, cukr kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, aroma. Náplň: 
smetana, kakao, stabilizátor karagenan

pšeničná mouka, cukr, bramborový škrob, sušené mléko, sušený žloutek, rostlinný olej, slunečnicový lecitin E322, sůl, 
kakaová poleva (ztužený a neztužený rostlinný olej, cukr kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, aroma. Náplň: 
smetana, stabilizátor karagenan

směs pekařská (pšeničný škrob, rostlinný olej, sušené vejce, škrob, glukózový sirup, sušený vaječný bílek, kypřidlo 
E450, E500, mléčná bílkovina, sůl), voda. Krém: voda, margarin stolní, cukr, modifikovaný bramborový škrob E1414, 
sušené mléko, rostlinný olej palmový, glukózový sirup, zahušťovadlo E401, sušená syrovátka, sůl, barvivo E160a, 
E101, aroma, pšeničná mouka, smetana, stabilizátor karagenan. Poleva: cukr, glukózový sirup, voda, kyselina 
citrónová

směs pekařská (pšeničný škrob, rostlinný olej, sušené vejce, škrob, glukózový sirup, sušený vaječný bílek, kypřidlo 
E450, E500, mléčná bílkovina, sůl), voda. Krém 1: voda, margarin stolní, cukr, modifikovaný bramborový škrob 
E1414, sušené mléko, rostlinný olej palmový, glukózový sirup, zahušťovadlo E401, sušená syrovátka, sůl, barvivo 
E160a, E101, aroma, pšeničná mouka. Krém 2: smetana, stabilizátor karagenan. Krém 3: smetana, stabilizátor 
karagenan, glukózový sirup, cukr, karamelový sirup, voda barviva E150c, maltodextrin, sušené plnotučné mléko, káva 
(kofein). Poleva: cukr, glukózový sirup, voda, kyselina citrónová
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