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KOFFIEBROODJES HOEVEN NIET SAAI TE ZIJN.INHOUDSOPGAVE
Dat was het leidende motto bij het creëren van de recepten, die we met vol vertrouwen aan u presenteren in 
deze brochure. Want ook al is een koffiebroodje een traditioneel bakkerijproduct, al dan niet met vulling,

zoet en meestal geglazuurd, dat wil nog niet zeggen dat wij er geen bijzonder karakter aan kunnen geven.

Deze inspiratiebrochure is een verzameling van interessante ideeën voor koffiebroodjes, rolcakes en strudels 
gevuld met de Dawn Plusfill en Bakefill vullingen. De perfecte combinatie voor uw nieuwe creaties, ideaal voor 

onderweg als zoet tussendoortje, of als 'lekkernij' bij een kop koffie of thee met familie of vrienden.

Om de groei van uw omzet te ondersteunen, hebben wij een speciale actie om de verkoop van Danish Pastry in
uw bakkerij of banketbakkerij extra aantrekkelijk te maken.
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KANEELROLLETJES



WERKWIJZE:
Meng alle ingrediënten 5 minuten in de 1e versnelling, daarna 7 

minuten in de 2e versnelling. Laat het deeg 1 uur rusten in de 

koelkast. Druk het deeg plat en leg het 30 minuten in de vriezer.

WERKWIJZE:

Mix alle ingrediënten gedurende 2-3 minuten op een lage 

stand. Laat de vulling 10 minuten staan voor gebruik.

Rol het gistdeeg uit tot een dikte van 3 mm. Verdeel hierover de 

kaneelvulling en rol het deeg op. Snijd in plakken van 2 cm breedte en leg 

deze op de met bakpapier beklede bakplaat (40 stuks per bakplaat), met de 

juiste afstanden ertussen. Laat rijzen bij een temperatuur van 28°C.  

Bestrijk met Emulshine Extra en bak op 190°C gedurende 20-25 minuten.

Ingrediënten:
1000 g Dawn Sumix Brioche •

1000 g Patent bloem •
850 g water •

150 g verse gist •

BRIOCHEDEEG

KANEELVULLING

BEREIDING KANEELROLLETJESTJEST

TIP: Bestrooi vóór het oprollen met gekonfijte sinaasappelschil.

Ingrediënten:
1000 g Dawn PlusFill Kaneel •

600 g water •
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Ingrediënten:
Dawn Emulshine Extra •



WERKWIJZE:
Bereid een basis recept getoerd gerezen deeg.

WERKWIJZE:

Mix alle ingrediënten gedurende 2-3 minuten op een lage stand. 

Laat de vulling 10 minuten staan voor gebruik.

Rol het getoerd gerezen deeg uit tot een dikte van 3 mm.  Verdeel de 

kaneelvulling op 2/3 van het deeg.  Vouw in drieën en snijd in stroken. Rol 

het deeg op in een spiraal en leg het op de bakplaat. Spuit, indien gewenst, 

een dopje Delifruit Xtra Appel op het deeg. Laat rijzen bij een temperatuur 

van 28°C. Bestrijk met Emulshine Extra en bestrooi met kaneelsuiker.

Bak op 220 °C gedurende 15 tot 18 minuten.

GETOERD GEREZEN DEEG

KANEELVULLING

BEREIDING DANISH PASTRY

Ingrediënten:
1000 g Dawn PlusFill Kaneel •

600 g water •

DANISH PASTRY MET KANEEL Ingrediënten:
Basis recept getoerd gerezen •
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Ingrediënten:
 Dawn Delifruit Xtra Appel •

Dawn Emulshine Extra •
kaneelsuiker •



WERKWIJZE:
Bereid een basis recept getoerd gerezen deeg. 

WERKWIJZE:

Mix alle ingrediënten gedurende 2-3 minuten op een lage stand. 

Laat de vulling 10 minuten staan voor gebruik.

Rol het getoerd gerezen deeg uit tot een dikte van 3 mm.  Verdeel de 

kaneelvulling op 2/3 van het deeg.  Vouw in drieën en snijd in stroken. Rol 

het deeg op in een spiraal en leg het op de bakplaat. Spuit, indien gewenst, 

een dopje Delifruit Xtra Appel op het deeg. Laat rijzen bij een temperatuur 

van 28°C.  Bestrijk met Emulshine Extra en bestrooi met kaneelsuiker. 

Bak op 220 °C gedurende 15 tot 18 minuten.

GETOERD GEREZEN DEEG   

KANEELVULLING

BEREIDING DANISH PASTRY 

Ingrediënten:
1000 g Dawn PlusFill Kaneel • 

600 g water •

DANISH PASTRY MET KANEEL Ingrediënten:
Basis recept getoerd gerezen •  
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Ingrediënten:
 Dawn Delifruit Xtra Appel • 

Dawn Emulshine Extra • 
kaneelsuiker •



 KERSENFLAPPEN MET YOGHURT



WERKWIJZE:
Bereid een korstdeeg volgens uw eigen methode. 

WERKWIJZE:

Mix alle ingrediënten gedurende 2-3 minuten op een lage 

stand. Laat de vulling 10 minuten staan voor gebruik.

Rol het korstdeeg uit tot een dikte van 4 mm. Steek ronde plakken uit. Breng 

yoghurtvulling en Delifruit Donkere Kers aan in het midden van de 

deegplakken. Bevochtig de randen van het deeg met water en vouw dubbel.  

Kerf het deeg in met een mes. Laat rusten bij een temperatuur van 28°C. 

Bestrijk met Emulshine Extra en bestrooi met suiker.  

Bak op 210 °C gedurende 10 tot 15 minuten. 

KORSTDEEG  

YOGHURTVULLING

BEREIDING KERSENFLAPPEN 

Ingrediënten:
350 g Dawn PlusFill Yoghurt • 

1000 g water •

 KERSENFLAPPEN MET YOGHURT
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Ingrediënten:
 Dawn Delifruit Donkere Kers • 

Dawn Emulshine Extra • 
suiker •

WERKWIJZE:
Bereid een korstdeeg volgens uw eigen methode.

WERKWIJZE:

Mix alle ingrediënten gedurende 2-3 minuten op een lage 

stand. Laat de vulling 10 minuten staan voor gebruik.

Rol het korstdeeg uit tot een dikte van 4 mm. Steek ronde plakken uit. Breng 

yoghurtvulling en Delifruit Donkere Kers aan in het midden van de 

deegplakken. Bevochtig de randen van het deeg met water en vouw dubbel.  

Kerf het deeg in met een mes.  Laat rijzen bij een temperatuur van 28°C. 

Bestrijk met Emulshine Extra en bestrooi met suiker.  

Bak op 210 °C gedurende 10 tot 15 minuten.

KORSTDEEG

YOGHURTVULLING

BEREIDING KERSENFLAPPEN

Ingrediënten:
1000 g Dawn PlusFill Yoghurt •

350 g water •

 KERSENFLAPPEN MET YOGHURT
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Ingrediënten:
Dawn Delifruit Donkere Kers •

Dawn Emulshine Extra • 
suiker •



WERKWIJZE:
Bereid een korstdeeg volgens uw eigen methode.

WERKWIJZE:
Mix alle ingrediënten gedurende 2-3 minuten 

op een lage stand. Laat het 10 minuten staan voor gebruik.

WERKWIJZE:
Verwarm de Softgel Neutraal en breng deze aan met een 

kwast of met behulp van een gelei-spuitmachine.

Rol het korstdeeg uit tot een dikte van 4 mm. Snijd vierkanten van 11 x 11 cm.

Vouw de hoeken van de vierkanten naar binnen en druk goed aan. Laat rijzen 

bij een temperatuur van 28°C. Bestrijk met Emulshine Extra en spuit

een dopje Delifruit Bosvruchten in het midden van het deeg.
Bak op 210 °C gedurende 15 tot 18 minuten. Decoreer na het bakken met 

yoghurtvulling en vers fruit en geleer met de Softgel Neutraal.

1500 g Dawn PlusFill Yoghurt •
350 g water •

KORSTDEEG

YOGHURTVULLING

GLANSGELEI

BEREIDING CARREES

Ingrediënten:

Ingrediënten:
1000 g Dawn Softgel Neutraal •

YOGHURT CARREES
 MET FRUIT
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Ingrediënten:
Dawn Emulshine Extra •

Dawn Delifruit Bosvruchten •
vers fruit •



WERKWIJZE:
Bereid een korstdeeg volgens uw eigen methode. 

WERKWIJZE:
Mix alle ingrediënten gedurende 2-3 minuten 

op een lage stand. Laat het 10 minuten staan voor gebruik.

WERKWIJZE:
Verwarm de Softgel Neutraal en breng deze aan met een 

kwast of met behulp van een gelei-spuitmachine.

Rol het korstdeeg uit tot een dikte van 4 mm. Snijd vierkanten van 11 x 11 

cm. Vouw de hoeken van de vierkanten naar binnen en druk goed aan. Laat 

rusten bij een temperatuur van 28°C. Bestrijk met Emulshine Extra en spuit

een dopje Delifruit Bosvruchten in het midden van het deeg.
 Bak op 210 °C gedurende 15 tot 18 minuten. Decoreer na het bakken met 

yoghurtvulling en vers fruit en geleer met de Softgel Neutraal.

350 g Dawn PlusFill Yoghurt • 
1000 g water •

KORSTDEEG

YOGHURTVULLING

GLANSGELEI

BEREIDING CARREES

Ingrediënten:

Ingrediënten:
1000 g Dawn Softgel Neutraal •  

YOGHURT CARREES
 MET FRUIT
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Ingrediënten:
Dawn Emulshine Extra • 

Dawn Delifruit Bosvruchten •
vers fruit •



 KOKOS CARREES
MET ABRIKOOS



WERKWIJZE:
Bereid een basis recept getoerd gerezen deeg.

WERKWIJZE:

Mix alle ingrediënten gedurende 2-3 minuten op een lage stand. 

Laat de vulling 10 minuten staan voor gebruik.

WERKWIJZE:

Verwarm de Softgel Neutraal en breng deze aan met een 

kwast of met behulp van een gelei-spuitmachine.

Rol het getoerd gerezen deeg uit tot een dikte van 4 mm.  Snijd vierkanten 

van 11 x 11 cm.  Verdeel de kokosvulling in het midden van de deegplakken 

en vouw de hoeken van de vierkanten naar binnen. Druk aan. Laat rijzen bij 

een temperatuur van 28°C. Bestrijk met Emulshine Extra en leg in het 

midden een halve abrikoos.  Bak op 210 °C gedurende 15 tot 18 minuten. 

Decoreer na het bakken met de Softgel Neutraal en gebruneerde kokosrasp.

1000 g Dawn BakeFill Neutral •
600 g water •

200g kokosschaafsel •

Ingrediënten:
Basis recept getoerd gerezen •  

GETOERD GEREZEN DEEG

KOKOSVULLING

GLANSGELEI

BEREIDING CARREES

Ingrediënten:

Ingrediënten:
1000 g Dawn Softgel Neutraal •
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Ingrediënten:
Dawn Emulshine Extra •

abrikozen; geschild, gehalveerd en ontpit •
gebruneerde kokosrasp •



NOTENSTENGELS



WERKWIJZE:
Bereid een basis recept getoerd gerezen deeg.

WERKWIJZE:
Mix alle ingrediënten gedurende 2-3 minuten op een lage stand. 

Laat de vulling 10 minuten staan voor gebruik.

Rol het getoerd gerezen deeg uit tot een dikte van 3 mm. Verdeel de 

notenvulling op 2/3 van het deeg. Vouw in drieën en snijd in stroken. Rol 

de stengels op en leg ze op de bakplaat. Laat rijzen bij een temperatuur 

van 28°C. Bestrijk met Emulshine Extra aan en bestrooi met kristalsuiker. 

Bak op 220 °C gedurende 10 tot 15 minuten.

1000 g Dawn PlusFill Noot •
600 g water •

Ingrediënten:

Basis recept getoerd gerezen •

GETOERD GEREZEN DEEG

NOTENVULLING  

BEREIDING STENGELS

Ingrediënten:
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Ingrediënten:
Dawn Emulshine Extra •

kristalsuiker •ristalsuiker •ristalsuiker



NOTENROL MET CHOCOLADE



1000 g Dawn Sumix Brioche • 
1000 g patent bloem •

850 g water •
150 g verse gist •

WERKWIJZE:
Meng alle ingrediënten 5 minuten in de 1e versnelling, daarna 7 minuten 

in de 2e versnelling. Laat het deeg 1 uur rusten in de koelkast. Druk het 

deeg plat en leg het 30 minuten in de vriezer.

WERKWIJZE:
Mix alle ingrediënten gedurende 2-3 minuten op een lage stand.

Laat de vulling 10 minuten staan voor gebruik.

Rol het brioche deeg uit tot een dikte van 3 mm.  Verdeel de notenvulling

erover en bestrooi met chocoladehagel. Rol beide kanten op naar binnen in 

de vorm van een spiraal en draai ze. Laat rijzen bij een temperatuur van 28°C.

Bestrijk met Emulshine Extra aan en bestrooi met kristalsuiker. 

Bak op 210 °C gedurende 10 tot 15 minuten.

1000 g Dawn PlusFill Noot •
600 g water •

Ingrediënten:

BRIOCHEDEEG

NOTENVULLING

BEREIDING NOTENROL

Ingrediënten:
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Ingrediënten:
Dawn Emulshine Extra •

kristalsuiker •kristalsuiker •kristalsuiker



PRODUCTVOORDELENPlusFill

PLUSFILL

BakeFill

BAKEFILL

TWEE SOORTEN VULLINGEN, EINDELOZE MOGELIJKHEDEN.
Dawn biedt een assortiment aan van vier producten binnen twee groepen: PlusFill en 
BakeFill. Hiermee bieden wij u de mogelijkheid een gevarieerd aanbod koffiebroodjes in 
uw assortiment op te nemen.

• Premium vullingen
• 100% natuurlijke aroma’s
• Vrije uitloop kippeneieren

• Voordelige neutrale vulling
• Op smaak te brengen met 

Delifruit, Compound of Aroma

• Eenvoudige bereiding; Alleen
water toevoegen.

• Gemakkelijk verwerkbaar, smeert
goed uit

• Bakvast
• Uitstekende hechting met het deeg
• Vries- en ontdooistabiel
• Lange houdbaarheid

Artikelnummer Product Verpakking Eigenschappen

2.03695.505 15 kg
Hoog nootgehalte (34%), crunchy effect 
Licht vleugje kaneel als aanvulling op de notensmaak 
1000 g PlusFill Noot + 600 g water

PlusFill Noot

2.03636.505 PlusFill Yoghurt 15 kg
Romige en frisse vulling, ook voor koude toepassingen 
Volle yoghurtsmaak 
Ideaal in combinatie met vers fruit
350 g PlusFill Yoghurt + 1000 g water

2.04008.115 PlusFill Kaneel 15 kg
Volle kaneelsmaak, bijzonder geurig
Aanbevolen voor productielijnen
1000 g PlusFill Kaneel + 600 g water

2.04006.115 BakeFill Neutraal
Universeel basisproduct
Geschikt om met Dawn Compounds en Delifruit vullingen te combineren 
Uitstekende basis voor vullingen van koffiebroodjes, zoete broodjes en 
nog veel meer 
1000 g BakeFill Neutral + 600 g water

Dawn Foods Benelux
Karolusstraat 14C, 4903 RJ Oosterhout

+31 (0)162 799 010
www.dawnfoods.com

15 kg

Artikelnummer Product Verpakking Eigenschappen

DAWN BAKVASTE VULLINGEN
ONTDEK DE VOORDELEN



PRODUCTVOORDELENPlusFill

PLUSFILL

BakeFill

BAKEFILL

TWEE SOORTEN VULLINGEN, EINDELOZE MOGELIJKHEDEN.
Dawn biedt een assortiment aan van vier producten binnen twee groepen: PlusFill en 
BakeFill. Hiermee bieden wij u de mogelijkheid een gevarieerd aanbod koffiebroodjes in 
uw assortiment op te nemen.

• Premium vullingen
• 100% natuurlijke aroma’s
• Vrije uitloop kippeneieren

• Voordelige neutrale vulling
• Op smaak te brengen met 

Delifruit, Compound of Aroma

• Eenvoudige bereiding; Alleen
water toevoegen.

• Gemakkelijk verwerkbaar, smeert
goed uit

• Bakvast
• Uitstekende hechting met het deeg
• Vries- en ontdooistabiel
• Lange houdbaarheid

Artikelnummer Product Verpakking Eigenschappen

2.03695.505 15 kg
Hoog nootgehalte (34%), crunchy effect 
Licht vleugje kaneel als aanvulling op de notensmaak 
1000 g PlusFill Noot + 600 g water

PlusFill Noot

2.03636.505 PlusFill Yoghurt 15 kg
Romige en frisse vulling, ook voor koude toepassingen 
Volle yoghurtsmaak 
Ideaal in combinatie met vers fruit
350 g PlusFill Yoghurt + 1000 g water

2.04008.115 PlusFill Kaneel 15 kg
Volle kaneelsmaak, bijzonder geurig
Aanbevolen voor productielijnen
1000 g PlusFill Kaneel + 600 g water

2.04006.115 BakeFill Neutraal
Universeel basisproduct
Geschikt om met Dawn Compounds en Delifruit vullingen te combineren 
Uitstekende basis voor vullingen van koffiebroodjes, zoete broodjes en 
nog veel meer 
1000 g BakeFill Neutral + 600 g water

Dawn Foods Benelux
Karolusstraat 14C, 4903 RJ Oosterhout

+31 (0)162 799 010
www.dawnfoods.com

15 kg

Artikelnummer Product Verpakking Eigenschappen
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Dawn Foods Benelux

Karolusstraat 14C

4903 RJ Oosterhout

Nederland

T: +31 (0)162 799 010

E: info.nederland@dawnfoods.com

www.dawnfoods.com


