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5 INSPIRERENDE THEMA’S 

CREËER UW EIGEN UNIEKE  
DONUTS MET DIP QUIK  
IN SLECHTS 4 STAPPEN

LAAT HET 
DONUT 
FEEST  
BEGINNEN!
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KERST 
DONUT 
DIPPEN 

  Fijne 
kerstdage

n!   Fijne 
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Ho ho ho, geen 
kerstmis zonder dippen!

De gezelligste tijd van het jaar komt er 
aan en het was nog nooit zo leuk om 
aan uw kerstassortiment te werken.
Met Dip Quik varieert u eindeloos  
voor de mooiste kerst donuts.  
Voeg traditionele kerstkleuren toe aan 
Dip Quik en u heeft de perfecte basis 
voor uw kerstfeest. Maak ze af met 
wat leuke decoraties, en klaar is kees!
Zelfs de kerstman wordt blij van  
deze donuts.
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HALLOWEEN  
MONSTER DONUTS 

Met Dawn maakt u leuke eetbare monsters 
zonder nachtmerries te hebben over hele 
nachten doorwerken. Ontdooi de donuts, 
kleur de Dip Quik en laat u inspireren door 
Halloween. Kleine spookjes, pompoen 
gezichtjes of mummies…
Maak het zo eng als u zelf wilt. Met de 
recepten van Dawn is uw vitrine met  
Halloween zo gevuld. Gebruik Dip Quik  
om een monsteromzet te behalen!

eetbare monst
ers



GRUWELIJK 
LEKKERE
DONUTS

eetbare monst
ers



Girls just want to 
have fun

Hoe maakt u indruk op alle kleine prinsesjes uit uw omgeving? 
Vervul hun wensen, niet met diamanten maar imponeer ze 
met een donut van hun dromen. Kleur de donuts roze,  
besprenkel ze met glitters of creëer lieve Hello Kitty’s, waar-
mee ze de show stelen op hun eigen prinsessen high tea.  
Uw speciale donuts zullen de prinsessenhartjes veroveren.

PrinsesVoel je een 



DENK ROZE, 
DIP ROZE 



ONE IN A
MINION
DONUTS

Stoere donuts 
voor jongens 



Scoor ook bij  
de jongens! 

U wordt hun superheld met 
deze stoere donuts. Een Minion 
of voetbal donut? In slechts vier 
stappen maakt u met Dip Quik 
eenvoudig deze leuke donuts. 
Ontdooi, kleur, dip en decoreer 
met bijvoorbeeld cookies,  
snoepjes of popcorn. Het maken 
van deze donuts is zo eenvoudig, 
dat u tijd over heeft!

Stoere donuts 
voor jongens 



Word verliefd 

op deze donuts 

Verleid 
uw klanten 

Tijd om uw liefde voor donuts  
te delen! Cupido is hier om u te  
inspireren met verleidelijke donuts 
die makkelijk te maken zijn.  
Op zoek naar iets speciaals?  
Creëer een gemarmerde donut  
door rode framboos of aardbei 
Compound aan Dip Quik toe te 
voegen. Voorzichtig doorroeren  
en dippen maar. Iedereen valt in 
zwijm voor deze donuts.
En het mooie van alles? U heeft  
tijd over voor uw eigen geliefde.



VALENTIJN 
INSPIRATIE 

Word verliefd 

op deze donuts 



HEEFT U VRAGEN OVER ONZE PRODUCTEN OF BENT  
U OP ZOEK NAAR MEER INSPIRATIE?
Wij hebben voor u het antwoord en meer. Neem contact op met uw verkoopadviseur of ga 
naar DAWNFOODS.COM/NL

Dawn introduceert het 4-stappen 
dip concept, waarmee u gemakke-
lijk uw eigen stijl donuts creëert. 
Donuts decoreren is nog nooit 
zo simpel geweest, dankzij Dawn  
Dip Quik.

LAAT HET DONUT 
FEEST BEGINNEN!


