
Nasza seria gotowych cookies i 
krążków do wypiekania cookies
... została stworzona, aby nasi klienci mogli cieszyć się popularnym amerykańskim 
smakiem autentycznych cookies, wspaniale chrupiących na wierzchu, z miękkim 
środkiem.

W Dawn Foods od nienmal 100 lat doskonalimy nasze receptury i technikę 
cukiernictwa, począwszy od selekcji składników aż po rezultat końcowy – autentyczne 
cookies w prawdziwie amerykańskim stylu. Ich chrupiący wierzch z pysznym, miękkim 
wnętrzem czynią z nich doskonałą słodką przekąskę, która jest idealna na wszelkie 
okazje, od codziennej kawy do wystawnych uroczystości.

Proponujemy gotowe cookies 50 g, 76 g i 103 g oraz krążki ciasta do wypieku cookie 
o wadze 55 g, 80 g i 107 g, które przygotujesz w zaledwie 11-14 minut.  Szybko i łatwo 
można stworzyć ciepłe, pachnące domowo cookies. Są wyjątkowe, gdy podaje się je 
lekko ciepłe!

DAWN  Luxury American Style Cookies

COOKIES GOTOWE DO UŻYCIA

Kod produktu Nazwa produktu Waga Sztuk w opakowaniu

0.2415.728 Triple Belgian Chocolate Chunk Cookie 76 g 30

0.2411.312 Belgian Chocolate Chunk Cookie 76 g 30

0.2411.320 White Belgian Chocolate & Raspberry Cookie 76 g 30

0.2415.702 Oatmeal & Raisin Sicilian Lemon Cookie 76 g 30

KRĄŻKI CIASTA DO WYPIEKANIA

Kod produktu Nazwa produktu Waga Sztuk w opakowaniu

0.1273.573 Triple Belgian Chocolate Chunk Puck 80 g 90

0.1273.565 Belgian Chocolate Chunk Puck 80 g 90

0.1273.581 White Belgian Chocolate Chunk Puck 80 g 90

0.1273.557 Oatmeal & Raisin Sicilian Lemon Puck 80 g 90

DAWN  American Style Cookies

COOKIES GOTOWE DO UŻYCIA

Kod produktu Nazwa produktu Waga Sztuk w opakowaniu

0.0902.371 Double Chocolate Chip Cookie 50 g 54

0.0902.438 Milk Chocolate Chip Cookie 50 g 54

0.0902.397 White Chocolate Chip Cookie 50 g 54

0.0902.511 Oatmeal & Raisin Cookie 50 g 54

0.2320.539 Double Chocolate Chip Cookie 103 g 36

0.0979.297 White Chocolate Chip Cookie 103 g 36

0.0979.312 Milk Chocolate Chip Cookie 103 g 36

0.2320.779 Oatmeal & Raisin Cookie Puck - Mini 103 g 36

KRĄŻKI CIASTA DO WYPIEKANIA

Kod produktu Nazwa produktu Waga Sztuk w opakowaniu

0.00877.780 Double Chocolate Chip Cookie Puck 55 g 120

0.01278.721 Milk Chocolate Chip Cookie Puck 55 g 120

0.00877.813 White Chocolate Chip Cookie Puck 55 g 120

0.00877.798 Oatmeal & Raisin Cookie Puck 55 g 120

0.00877.855 White Chocolate Cookie Puck - Mega 107 g 40

0.00877.821 Double Chocolate Cookie Puck - Mega 107 g 40

0.00877.839 Oatmeal & Raisin Cookie Puck - Mega 107 g 40
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Przedstawiamy naszą serię cookies
 w stylu amerykańskim                 
      Luxury American Style Cookie
Nasza seria Cookies Premium wykorzystuje najlepszy przepis Dawn na cookie wraz z najwyższej 
jakości dodatkami i wyborną belgijską czekoladą. Dzięki temu otrzymujemy idealny 
smak amerykańskiego cookie. Nasze  cookies prezentują się perfekcyjnie 
i równie dobrze smakują za każdym razem. Dawn może Ci to zagwarantować!

Gotowe do użycia cookies 76 g
Słodka przekąska, która spełnia oczekiwania wyglądu i smaku:
Wygląd - korzystając z udoskonalonych metod krojenia i
wypiekania otrzymujemy cookie o charakterystycznej, nierównej
powierzchni z widocznymi dodatkami. Duże kostki belgijskiej czekolady 
i kawałki owoców są równomiernie rozprowadzone, widoczne 
w każdym kęsie.
Smak - nasze cookies są idealnie maślane, odpowiednio słodkie i zawierają 
mnóstwo dodatków. Wykorzystujemy najwyższej jakości składniki, aby 
zagwarantować, że nasze ciasteczka będą się wyróżniały. Dzięki temu nasi 
klienci mogą sprzedawać produkt najwyższej jakości. Nigdy nie próbowałeś 
tak dobrych cookies!

Krążki ciasta do wypiekania 80 g
Łatwe w przygotowaniu, gotowe do pieczenia krążki ciasta. Dzięki temu
 przygotujesz świeżo upieczone, ciepłe cookies w kilku prostych krokach. 
Doskonałe dla mniejszych sklepów, gdzie czas przygotowania jest cenny.
Krążki dają możliwość pieczenia w dowolnym momencie, bez komplikacji. Po prostu 
ułóż zamrożone krążki na blasze i piecz przez 11-14 minut w zależności od typu pieca
i temperatury. Dzięki temu kontrolujesz swoje zasoby, dobierasz ilość w zależności 
od potrzeb i na bieżąco cieszysz się zapachem świeżo upieczonych cookies. Za każdym 
razem otrzymujesz tą samą, najwyższą jakość.

Wspaniały smak cookies
w stylu amerykańskim!

Triple Belgian Chocolate Chunk Cookie -
Ciastko czekoladowe z kawałkami deserowej, mlecznej i białej
czekolady belgijskiej, czekoladowe niebo!

Belgian Chocolate Chunk Cookie -
Ciastko waniliowe z kawałkami deserowej i mlecznej czekolady belgijskiej 
będące naszym najlepszym w historii ciasteczkiem!

Belgian White Chocolate Chunk Cookie -
Ciastko waniliowe z kawałkam delikatnej białej czekolady belgijskiej, prawdziwie 
kremowa, słodka przekąska!

White Belgian Chocolate & Raspberry Chunk Cookie -
Ciastko waniliowe ze smakowitymi kawałkami malin uzupełnione kawałkami białej 
czekolady belgijskiej, delikatnie kwaśny smak owoców przełamuje słodycz!

Oatmeal & Raisin Cookie -
Klasyczne pełnoziarniste płatki owsiane z soczystymi rodzynkami
jako dodatek do delikatnie wanilioowego ciastka.

Dlaczego nasze cookies
są wyjątkowe?
• Najlepszy przepis na cookies od Dawn - po latach 

udoskonalania przepisu doszliśmy do perfekcji!
• Z najwyższej jakości dodatkami, które z małej przekąski 

czynią wyjątkowy deser,
• Chrupiące na wierzchu, rozpływają się w ustach i mają 

miękki, lekko ciągnący środek,
• Wykorzystujemy wyłącznie naturalne składniki.

Skuś swoich klientów:
• Atrakcyjnym wyglądem - otwarta struktura, widoczne 

dodatki i idealny kolor,
• Wszechstronnością - zarówno cookies, jak i krążki ciasta do 

wypiekania mogą zostać zamienione w wyborne, kuszące 
desery. Podawane na ciepło z lodami lub jako sandwich 
lodowy!

Zawsze ten sam, wyjątkowy smak:
• Bogata ilość kawałków belgijskiej czekolady równomiernie 

rozłożonych w cookies,
• Krążki ciasta są łatwe do upieczenia i za każdym razem dają 

ten sam rezultat,
• Nie wymagają specjalnych umiejętności - proste w 

przygotowaniu w niemal każdej kawiarni czy restauracji.

Dzięki naszej ofercie cookies  
możesz zagwarantować 
swoim klientom 

smak i jakość
na najwyższym poziomie.

To właśnie dzięki takim 
produktom możesz 
rozwijać swój biznes, 
mając jednocześnie pełne 
zadowolenie klienta.
Istota autentycznych 
amerykańskich cookies:

Chrupiący   wierzch 
i miękki środek!


