
Dawn:   
Creating happiness  

Legyünk akár egy születésnapi partin, esküvőn, egy teadélutánon, 
vagy akárcsak barátok és családtagok között: az ilyen alkalmakat a 
legfinomabb Dawn termékekkel ünnepelhetjük.  Így szerzünk örömet 
minden nap.

Évtizedek óta dolgozunk együtt kézműves jellegű valamint ipari péküzemekkel, 

édesipari alapanyagok és termékek széles választékát biztosítva a számukra, 

hogy a világ minden pontján lenyűgözhessük a szakembereket.

Alapvető célunk, hogy termékeink által örömet szerezzünk Önöknek. Ezért a 

legmegfelelőbb hozzávalókat biztosítjuk vásárlóinknak, hogy Ön is a legjobb édes 

süteményekkel szolgálhasson vevőinek. A mi boldogságunkhoz csupán ennyi kell! 

Dawn Foods Hungary Kft. 

H-2144 Kerepes, Vasút u.42. 

Tel.: +36 1 7010 020

info.hungary@dawnfoods.hu 

www.dawnfoods.hu

Így tartjuk meg ígéreteinket, nap mint nap
At A Dawn Foods törekvése, hogy minden nap egy kicsivel jobbak legyünk. 

Velünk folyamatosan új, izgalmas ízekkel, dekoratív, kiváló minőségű termékekkel 

és finom receptekkel lepheti meg vásárlóit. Mindennapi boldogságunk receptje 

a következő:

• Kiváló íz,  1920 óta vagyunk a hagyományos, helyi receptek szakértői, és  azóta is

szenvedélyesen kutatjuk az édes ipar legújabb ízeity.

• Kiváló összetevők, célunk a legjobb minőség elérése, hogy a legmegfelelőbb

minőségű alapanyagokból a legjobb végeredményt alkothassuk meg Önöknek.

• Kiváló megfelelés, a megoldások állandó fejlesztésével folyamatosan

alkalmakodunk a változó igényekhez és elvárásokhoz

• Nagyfokú kreativitás, hogy mindig végtelen  inspirációt, finom recepteket és

lenyűgöző alkalmazásokat biztosíthassunk Önnek, a legújabb trendekre alapozva.



Új compoundok
Teljesen természetes 
ízesítőanyagokkal 

Fedezze fel aroma pasztáink választékát!

www.dawnfoods.hu
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Teljesen természetes ízesítők

Magas gyümölcstartalom

Nagyszerű ízvilág, természetes illat

Széles körű felhasználhatóság

Kényelmes kiszerelés

Ready to Create



Dawn Compoundok
Célunk, hogy harmonikus ízvilágú termékeinkkel Ön is örömet szerezhessen vásár-

lóinak. A vásárlói kereslet, az élelmiszerbiztonság kihívásaihoz, a magas minőségű, 

természetes termékek, valamint a finom íz és illat iránti igény kielégítéséhez kiváló 

összetevőkre lesz szüksége. A továbbfejlesztett Dawn Compoundok még kiválób-

bak, teljesen természetes ízesítő- és színezéktartalmukkal egyedülállóak a termékeink 

körében. A könnyebb elkészíthetőség és  a költséghatékonyság kedvéért optimalizál-

tuk és harmonizáltuk az adagolást. A Dawn compoundok számos termékhez felhas-

ználhatóak, így  habokhoz, krémekhez, és fagyasztott termékekhez. is Bármit szeretne 

elkészíteni: megfelel a célnak. Hogy tovább fejleszthesse kreativitását, újabb európai 

és amerikai stílusú receptekkel szolgálunk Önnek!

Hódító természetesség
A vásárlói tudatosság az egészséges termékek iránti igény növekedett, így a 

„természetesebb” termékek nagy népszerűségnek örvendenek. Ezt a trendet vet-

tük figyelembe az új compound termékcsaládunk megalkotásánál, így minden 

ízesítőanyagot természetesre cseréltünk. Receptúráinkat újradolgoztunk és a csak 

természetes összetevőkhöz igazítottuk. A legtöbb receptúrában pektint has-

ználunk kötőanyagként, amely a gyümölcsökben természetesen megtalálható 

adalékanyag

Továbbfejlesztett aroma profil
A compoundok aroma paszták, amelyek széles körben felhasználhatóak. Az aro-

ma összetevők természetes aromákkal való helyettesítése egyedülálló lehetőség 

volt a termékcsalád érzékszervi tulajdonságainak javítására

Harmonikus viszkozitás
A kényelem szintén kulcsszó a legtöbb szakember számára az édesipari 

péksütemények piacán. Az új kialakításnál figyelembe vettük a termékek 

kényelmes alkalmazhatóságát. Új compound termékcsaládunk kidolgozásánál 

minden aroma összetevő esetében standard viszkozitásra törekedtünk, így 

Harmonikus adagolás
Az aromák ajánlott adagolásának harmonizálása szintén cél volt a választék 

javításánál. A harmonizálással leegyszerűsödik a receptkalkuláció, így még 

megfelelőbb alkalmazást érhetünk el. Az új javasolt adagolás 40-60 g/ kg appliká-

ciónként*

*Kivételek a mokka és a kakaó esetében.

Az új Dawn compound kiszerelés, a Sucre compoun-

dok méltó utódja.



A Dawn Compound
termékcsalád
A compoundok koncentrált aroma paszták, melyek gyümölcslé-

vel/ gyümölcskivonattal és/vagy pürével készülnek a többféle 

ízesítés érdekében.

Az aroma paszták számos késztermék ízesítéséhez használhatóak, 

úgy mint:

Adagolás: 40-60g Dawn Compound / 1000g tejszín vagy vaj (4-6% 

felhasználási mérték ). Adagolási kivételek: mokka - 20g / 100g, 

kakaó - 100g / 1000g .

Termékkód Ízesítés Kiszerelés

202014320 EPER 1kg

202001320 NARANCS 1kg

202032320 MOKKA* 1kg

202004320 CITROM 1kg

803208301 KAKAÓ** 2.5kg

202012320 BANÁN 1kg

202020320 MÁLNA 1kg

202344320 TOJÁSLIKŐR 1kg

202024320 MARACUJA 1kg

202018320 KARAMELL 1kg

202050320 MANGÓ 1kg

202011111 MOGYORÓ 1kg

202002320 ANANÁSZ 1kg

202005320 CSERESZNYE 1kg

202851111 PISZTÁCIA 1kg

202027111 CSERESZNYEPÁLINKA 1kg

202044320 PEZSGŐ 1kg

202345111 DIÓ 1kg

202342320 CAPPUCCINO 1kg

803265320 KÉK ÁFONYA 1kg

• Fagyasztott termékek

• Krém töltelékek

• Habok

• Jégkrémek

• Csokoládé/praliné töltelékek

•  Tejtermékek

•  Tejturmixok

• és számos egyéb!


