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Een familiebedrijf
We zijn trots op ons erfgoed. Bijna een eeuw geleden openden twee bakkers een bakkerij in het 
Amerikaanse Jackson, in de staat Michigan. Hun donuts werden zo beroemd dat mensen uit het hele 
land om de recepten vroegen. Dit inspireerde de bakkers om hun banketmixen te gaan verkopen en 
in 1920 werd de Dawn Donut Company opgericht. De naam van het bedrijf verwijst naar de 
zonsopgang (dawn = dageraad), het moment van de dag waarop bakkers beginnen te werken. 

Onze beloftes 
Bij Dawn Foods willen we het iedere dag een beetje beter doen. Zodat onze klanten iedere keer weer 
hun klanten kunnen verrassen met bijzondere nieuwe smaken, mooie kwaliteitsproducten en 
heerlijke recepten. Iedere dag creëren we happiness met:

•  Steeds betere smaak, door onze langjarige ervaring met traditionele, lokale recepten sinds 1920 
en onze gedreven zoektocht naar nieuwe smaken in gebak.

•  Steeds betere ingrediënten, door voortdurend te streven naar een nog betere kwaliteit, omdat 
alleen de beste ingrediënten garant staan voor het beste eindresultaat.

•  Steeds beter passende producten, door onze productoplossingen altijd zo te verbeteren dat ze 
perfect aansluiten op al uw veranderende wensen en eisen.

•  Steeds betere creativiteit, door u voortdurend inspirerende ideeën aan de hand te doen voor 
heerlijke recepten en bijzondere toepassingen, gebaseerd op de laatste trends.

Missie & Visie
Dawn is de beste leverancier van bakkerijproducten en –ingrediënten voor de ambachtelijke en 
industriële banket- en patisserie professional. Iedere dag worden we een beetje beter.

The Circle of Excellence
De sleutel achter het succes van Dawn is ons geloof in drie belangrijke elementen die door onze 
Circle of Excellence gesymboliseerd worden. Het is een visuele reminder van de visie en de missie 
van Dawn en wordt vaak verwoord als ‘De beste mensen in de sector met een uitstekende 
werkethiek, die voortreffelijke producten maken en geweldig voor onze klanten zorgen.’

A new sunrise at Dawn!
Één merk, één vertrouwde kwaliteit
Om u te helpen gemakkelijker een keuze te maken uit onze producten gaan we de producten die u 
kent onder de naam Sucrea, Fruibel, Dethmers en Caullet vanaf 1 januari 2015 geleidelijk onder de 
merknaam Dawn onderbrengen. De producten blijven hetzelfde, ze krijgen alleen een andere 
verpakking in de nieuwe huisstijl van Dawn.

De nieuwe look van de Dawn-verpakking verwijst duidelijk naar de ‘roots’ van Dawn Foods. De warme 
oranje gloed van de dageraad doet denken aan dat ene moment waarop overal ter wereld mensen 
beginnen te bakken – het aanbreken van een nieuwe dag–Dawn. De nieuwe verpakking is goed 
herkenbaar en duidelijk, waardoor de kwaliteit van het product en onze betrokkenheid bij u meteen 
zichtbaar zijn. 

Ook al komt er een nieuwe look, er verandert niets aan het product zelf of aan de productkwaliteit. 
Zo willen wij uw jarenlange vertrouwen in ons ook in de toekomst garanderen!

Dawn Foods
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Aroma’s

DAWN® Vloeibare aroma’s  s
De bakstabiele, vloeibare aroma’s van Dawn Foods worden 

gemaakt op basis van natuurlijke of natuuridentieke 

aroma-preparaten en etherische oliën en/of andere 

aromabestanddelen. 

DAWN® Poedervormige aroma‘s  s
De poedervormige aroma’s zijn extracten van hoogwaardige 

kwaliteit die in poedervorm ingekapseld zijn om ze 

bakstabieler te maken. In specifieke gevallen worden ze nog 

gemengd met specerijen die het uiteindelijke smaakprofiel 

compleet maken.

Aroma’s

Karakteristieken
•    Bakvast 

•    Diepvriesbestendig 

•    Dosering: 3-5 gr per 1000 gr deeg/massa 

Karakteristieken 
•    Bakvast 

•    Diepvriesbestendig 

•    Dosering: 1-10 gr per 1000 gr deeg/massa,  

afhankelijk van product en toepassing

•    Lang houdbaar

•    Eenvoudig te doseren

Dawn Foods produceert en levert onder het merk DAWN® een breed assortiment aroma’s, die perfect aansluiten 

bij de huidige trends. 
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Aroma’s

201661 Advocaat 3 - 8 g 1 kg

861433 Banaan 3 - 8 g 1 kg

201600 Bari Bitter Amandel
Geeft een uitgesproken amandelsmaak aan ieder 
gebakken of ongebakken product

3 - 5 g 1 kg

201700 Belmonte Rum
Bevat echte Jamaica Rum

3 - 5 g 1 kg         5,5 kg

201639 Boter vloeibaar 3 - 5 g 1 kg

201999 Citroen 3 - 5 g               22   kg

201800 Mauritius Vanille
Bevat natuurlijk Bourbon Vanille extract.

3 -   5 g 1 kg 5,5 kg of 22 kg

861216 Marasquin 3 -   8 g 1 kg

857216 Mokka 1 - 10 g 1 kg

201900 Palermo Citroen
Een 100% natuurlijk citroenaroma, bereid met Siciliaanse 
citroenolie.

3 -   5 g 1 kg 5,5 kg

201651 Pistache 3 -   8 g 1 kg

861219 Zure Kers 3 -   8 g 1 kg

201393 Eldesan 2 - 4  g   1 kg 25 kg

201389 Stollenkruidenmix 3 - 5  g   1 kg

203662 Vanillesuiker Afhankelijk van de 
toepassing

2 x 2,5 kg

201363 Vanistar 5 - 10 g   1 kg 20 kg

DAWN® Vloeibare Aroma’s

DAWN® Poedervormige Aroma’s

ARTIKEL                                                                                                                                                DOSERING PER 1000 G             FLES       CAN

ARTIKEL                                                                                                                                               DOSERING PER 1000 G   ZAK           BAAL                DOOS
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Bakpoeders
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DAWN® Bakstolz s
Algemeen toepasbaar bakpoeder 

DAWN® Karam s
Bruisend energiek bakpoeder voor boter-, koek en 

cakedegen.

DAWN® Traka s
Samengesteld bakpoeder met een vertraagde reactie.

DAWN® Vulkaan s
Samengesteld bakpoeder met ammoniumbicarbonaat.

Bakpoeders

Karakteristieken
•  Gemengd bakpoeder met 100% bakzoutrestneutralisatie

•  Blanke bakkleur, geen smaakeffecten

•  Rustige- en gelijkmatige werking

•  Regelmatige- en fijne structuurvorming 

Karakteristieken
•  Gemengd bakpoeder met 100% bakzoutrestneutralisatie

•  Blanke bakkleur, geen smaakeffecten

•  Rustige- en gelijkmatige werking

•  Regelmatige- en fijne structuurvorming

Karakteristieken
•  Ideaal door gebruik bij verwerking op hogere temperaturen 

•   Door de trage werking ideaal voor degen die een lange 

verwerkingstijd nodig hebben 

•  Het deeg gaat minder snel werken

•  Betere werking in de oven

Karakteristieken
•  Krachtige en snelle werking

•  Licht kleurende kruimkleuring bij hoge dosering

•   DAWN® Vulkaan combineren met DAWN®  

Karam geeft meer volume

Dawn Foods biedt een breed assortiment bakpoeders voor diverse toepassingen. 

203660 Backstolz
Algemeen toepasbaar bakpoeder

30 g Bakpoeder 1,5 kg

240557 Karam Koekjesdegen, Zandtaartjes 4 1 – 2%

Speculaasdegen 4 2 – 3%
Stukwerk, o.a. gevulde koeken en rondo’s 4 2%
Harde Wenerdeeg 4 Harde wenerdeeg en sprits 4 1%
Indische cake 4 ±4%

  5 kg

240556 Karam 20 kg

240560 Traka Koekjesdegen, Zandtaartjes 4 1 – 2%
Speculaasdegen 4 2 – 3%
Stukwerk, o.a. gevulde koeken en rondo’s 4 2%
Harde Wenerdeeg 4 Harde wenerdeeg en sprits 4 1%
Indische cake 4 ±4%

5 kg

240561 Traka 20 kg

240564 Vulkaan  Vulkaan      Karam
Speculaas 1,5 %  +     1 %
Gevulde koeken 0,5 %  +    1,5 %
Rondo’s  0,5 %  +    1,5 %
Kruidcake 3 % +    2 % 

 5 kg

240563 Vulkaan* 20 kg

DAWN® Bakpoeders

ARTIKEL                                                                                                  DOSERING IN % VAN BLOEMGEWICHT                                                                     EMMER             ZAK

* uitverkoopartikel, zolang de voorraad strekts Voorheen s Voorheen
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Banketmixen

Amerikaanse Banketmixen

Wie de authentieke smaak van American Bakery wil proeven, moet zeker de Amerikaanse Banketmixen van Dawn gebruiken. 

Dawn biedt een compleet assortiment originele typisch Amerikaanse Bakmixen zoals o.a. Brownie-mix, Carrot Cake-mix en 

Muffin-mix.

Europese Banketmixen

Dawn staat voor hoge kwaliteit banket- vul- en hartige mixen met de beste smaak van geselecteerde ingrediënten. Veelzijdige 

poedermixen voor de machinevriendelijke productie van hoogwaardige producten.

                                

Cakemixen

Specifiek voor uw toepassingen heeft Dawn een divers assortiment Cakemixen.

Kapselmixen

Dawn heeft een compleet aanbod van Kapselpoeders ter bereiding van kapsel in haar assortiment.

Overige Specialiteiten

Dawn biedt een aantal overige specialiteiten, namelijk:

Basismixen voor Stukswerk

Eierkoekmixen

Pannenkoekmixen

Seizoensmixen

Speciaal voor het seizoen heeft Dawn Pepernotenmix en Taai Taai mix in het assortiment.

Banketmixen
Dawn Foods heeft een zeer ruim assortiment aan diverse soorten hoogwaardige Banketmixen, onder te verdelen 

in Amerikaanse Banketmixen, Europese Banketmixen, Cakemixen, Kapselmixen Overige Specialiteieten en  

Seizoensproducten.
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Amerikaanse
Banketmixen

DAWN® Brownie-Mix
De klassieker in de Amerikaanse banketbakkerij is de echte 

Brownie. Dawn gebruikt hoogwaardige ingrediënten voor 

een mix die zeer gemakkelijk in gebruik is. In een handom-

draai maakt u een heerlijke Brownie. 

DAWN® Carrot Cake-Mix
Dawn Carrrot Cake-Mix is de basismix voor de enige echte 

American Carrot-cake met de typisch Amerikaanse kruidige 

smaak. Deze mix is heel gemakkelijk in gebruik: u hoeft alleen 

olie, water, geraspte wortel en/of noten toe te voegen.

DAWN® Cookie-Mix
Dawn heeft een mix in het assortiment voor een typisch 

American Cookie. Het recept is van Amerikaanse oorsprong 

en is erg gemakkelijk toe te passen. Het stelt u in staat om te 

variëren door toevoeging van garnituren als chocolade of 

fruit.

Amerikaanse banketmixen

Voordelen: Brownie-Mix
•   compleetmix, makkelijk in gebruik: alleen water toevoegen

•   speciaal ontwikkeld volgens authentiek Amerikaans recept

•   een hoog percentage aan cacao

•   vrij van kleurstoffen en conserveermiddelen

•   de Brownies zijn vries- en dooistabiel

Voordelen Carrot Cake-Mix
•   basismix, makkelijk in gebruik: alleen water, olie, wortel en/of 

noten toevoegen

•   gegarandeerd goed eindproduct

•   volle smaak

•   speciaal ontwikkeld volgens authentiek Amerikaans recept

•   vertrouwde en constante kwaliteit

•   vrij van kleurstoffen en conserveermiddelen

•   naar eigen behoefte en creativiteit vulling toevoegen, bijv. 

noten en/of ananas 

•   de Carrot Cake-Mix zijn vries- en dooistabiel

Voordelen Cookie-Mix:
•    compleetmix, makkelijk in gebruik: alleen water en boter 

toevoegen

•   speciaal ontwikkeld volgens authentiek Amerikaans recept

•   vertrouwde en constante kwaliteit

•   vrij van kleurstoffen en conserveermiddelen

•   naar eigen behoefte en creativiteit vulling toevoegen, bijv. 

chocolade- of fruitstukjes

•   verkrijgbaar in chocolade- en vanille-variant

•   de American Cookies zijn vries- en dooistabiel

Dawn Foods biedt een compleet assortiment originele typisch Amerikaanse Banketmixen.
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DAWN® Cookie-Mix Oatmeal
Met de Dawn Cookie-mix Oatmeal, met een royale portie 

havervlokken, bakt u gemakkelijk heerlijke verse,echte 

Amerikaanse havervlokken Cookies. Deze typisch Amerikaan-

se Cookie is krokant aan de buitenkant en chewy (=taai) aan 

de binnenkant. Deze Cookies bezorgen u elke dag een 

heerlijke belevingsmoment.

DAWN® Crème Cake Base Vanilla
Een basis banketmix voor het vervaardigen van typisch 

Amerikaanse Vanille Crème Cake. De Crème Cake Base is 

eenvoudig te verwerken en zorgt voor een Crème Cake met 

een heerlijke smaak en geur en een perfecte structuur voor 

typisch Amerikaans gebak. Crème Cake kan gemakkelijk 

gecombineerd worden met andere ingrediënten en smaken. 

De Crème Cake, gemaakt met deze mix, blijft na het bakken 

lang mals en lekker.

DAWN® Muffin-Mix
Jaren geleden bracht Dawn de eerst echte Amerikaanse 

muffinmix naar het Europese continent. Tegenwoordig 

leveren we nog steeds mixen voor hoogwaardige en 

smaakvolle muffins door gebruik van enkel eerste klas 

ingrediënten.

Dawn® Red Velvet Crème Cake Base
Een hoogwaardige Red Velvet Crème Cake Base op basis van 

natuurlijke kleurstoffen waarmee de lekkerste authentieke 

Amerikaanse gebakcreaties gemaakt kunnen worden. Deze is 

zeer veelzijdig in het gebruik en daardoor geschikt voor vele 

toepassingen, van cupcakes en laagjestaarten tot overheer-

lijke desserts. 

Voordelen Cookie-Mix Oatmeal
•   compleetmix, makkelijk in gebruik: alleen water en boter 

toevoegen

•   speciaal ontwikkeld volgens authentiek Amerikaans recept

•   vertrouwde en constante kwaliteit

•   vrij van kleurstoffen en conserveermiddelen

•   naar eigen behoefte en creativiteit vulling toevoegen, bijv. 

chocolade- of fruitstukjes

•   de American Cookies zijn vries- en dooistabiel

Voordelen Crème Cake Base Vanilla
•   typisch Amerikaans gebak

•   eenvoudig in gebruik

•   vries- en dooistabiel

•   constante kwaliteit in smaak, kleur en textuur

Voordelen Muffin-Mix
•   compleetmix, makkelijk in gebruik: alleen olie en water 

toevoegen

•  speciaal ontwikkeld naar Amerikaans recept

•   de enige echte American Muffin met typisch Amerikaanse 

vorm

•  vrij van kleurstoffen en conserveermiddelen

•  naar eigen behoefte en creativiteit vulling toevoegen

•   de chocoladevariant bevat een speciaal cacao-mengsel dat 

een heerlijke volle chocoladesmaak geeft

•  de muffins zijn vries- en dooistabiel

Voordelen Red Velvet Crème cake Base
•  goede fijne smaak, blijft lang mals

•   natuurlijke kleurstoffen

•   veelzijdig in gebruik

•   geschikt voor vegetariërs
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Amerikaanse
Banketmixen

DAWN® Amerikaanse Banketmixen

ARTIKEL                                                                                                                     Basisrecept                                                                               STUKS/DOOS      EMMER     BAAL  
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001033711 Brownie-Mix 1500 g Brownie-Mix en 400 g water 12,5 kg

001033729 Carrot Cake-Mix 1000 g Carrot Cake-Mix, 430 g water, 
45 g olie, 250 geraspte wortel en 
90 g DAWN® Delifruit ananas of noten

12,5 kg

000800723 Crème Cake Base Vanilla Creme Cake Base Vanilla, 350 g heel ei, 300 g 

olie, 225 g water

001279969 Cookie-Mix 1000 g Cookie-Mix, 150 g boter of margarine, 
50 g water

12,5 kg

001279993 Cookie-Mix Chocolate 1000 g Cookie-Mix Chocolate, 160 g boter of 
margarine, 70 g water

12,5 kg

00129786 Cookie-Mix Oatmeal 1000 g Cookie-Mix Oatmeal, 150 g boter, 
70 g water  

12,5 kg

000990920 Muffin-Mix   1000 g Muffin-Mix, 500 g water en 300 g 
plantaardige olie

12,5 kg

000991522 Muffin-Mix Chocolate                         1000 g Muffin-Mix, 500 g water en 400 g 
plantaardige olie

12,5 kg

002326941 Red Velvet Créme Cake Base 1000 g Red Velvet Creeme cake Base
350 g heel ei, 300 g olie, 225 g water

4 x 3,5 kg

243812 Muffin trays 125 x 24 doos 125 stuks

446103071 Muffin tray
metaal, 1 tray voor 12 muffins lengte 45 cm, breedte 31 cm

               1 stuks

446103074 Mushroom
Muffin vormen

doos 250 stuks

ARTIKEL PRODUCT  

Materialen
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DAWN® Banketmix s s

Dawn Foods heeft onder het merk DAWN® een lijn 

banketmixen waarvan de smaak afgestemd is op de huidige 

consument.

DAWN® Vulmix s
Deze hoogwaardige, bakvast en veelzijdige vulmixen zijn 

ideaal voor het vullen van gebaksvariaties, zoals kransen.

DAWN® Hartige mix s
Dawn Foods heeft in haar assortiment een aantal basismixen 

voor de bereiding van hartige vulling voor bv quiche en 

hartige snacks.

DAWN® Premix s
Dawn Foods heeft in haar assortiment een premix die bevat 

de essentiële eigenschappen van een banketmix.

DAWN® Europese Banketmixen

Karakteristieken
•  Snel en eenvoudig te bereiden

•  Hoge draagkracht voor vullingen

Karakteristieken
•  Makkelijke voorbereiding 

•  Diepvriesbestendig 

•  Constante hoge kwaliteit van smaak, kleur en textuur 

•  Geschikt voor de meest uiteenlopende mogelijkheden

Karakteristieken
•  Gemakkelijk te verwerken

•  Diepvriesbestendig

•  Bakvast

•  Voor vele applicaties

Karakteristieken
•  1 mix voor meerdere applicaties

•  Te gebruiken met uw eigen grondstoffen

•  Flexibel

•  Economisch

•  Bakstabiel

•  Diepvriesvast

•  Ontdooibestendig

DAWN® staat voor hoge kwaliteit banket-, vul- en hartige mixen met de beste smaak van geselecteerde 

ingrediënten. Veelzijdige poedermixen voor de machinevriendelijke productie van hoogwaardige producten.

Europese
Banketmixen

s Voorheen s Voorheen
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Europese
Banketmixen

ARTIKEL   BASISRECEPT                                                                                   DOOS                   ZAK

203264 Clafoutismix
Compleetmix voor de bereiding van clafoutis-gebak

300 g Clafoutmix, 600 g melk, 
600 g ongezoete slagroom

2 x 2,5 kg

203692 Florentinermix
Poeder op basis van honing en boter voor het maken  
van grote of kleine Florentiners. 
Florentiner Mix is ook zeer geschikt voor het maken van 
Bienenstich of bonbonfonnetjes.

Florentiners (voor 32 stuks, ø10 cm): 
400 g Florentiner Mix, 120 g gestifte amandelen, 
120 g amandelschaafsel

2 x 2 kg

249943
Frangipanemix
Poedervormige premix voor het bereiden van 
(cake)-vullingen met een heerlijke amandelsmaak

1000 g Frangipane, 270 g water
250 g heel ei, 300 g zachte boter

10 kg

240539 Kassiaal
Compleetmix voor het maken van malse kruidcake.

10000 g Kassiaal, 5000 g water 20 kg

202986 Macaronmix
Poedervormige mix voor het vervaardigen van 
typische Franse macarons

1000 g Macaronmix
160-180 g water

5 x 1 kg

243703 Muffin mix
Poedervormige mix voor het bereiden van muffins. 

1000 g Muffinmix GB, 425 plantaardige olie, 
375 g water

20 kg

203852 Mürbeteigmix
Poedervormige mix voor alle harde Wenerdegen. 
Alleen boter en ei toevoegen. Producten gemaakt van 
Mürbeteigmix zijn bros, goed te snijden en langer 
krokant. 

1000 g Mürbeteigmix,  
400 g boter, 100 g heel ei

15 kg

243704 Soezenmix Compleet
Compleetmix voor het maken van soezen.

1000 g Soezenmix, 1600 g water 15 kg

240541 Vluggedoe
Compleetmix voor het maken van spekkige cake met 
de smaak en eigenschappen van Indische cake.

10000 g Vluggedoe, 5000 g heet water, 
50 g DAWN® Palermo Citroen

20 kg

DAWN® Banketmixen

* uitverkoopartikel, zolang de voorraad strekt

ARTIKEL   BASISRECEPT                                                      BAG-IN-BOX      EMMER               Baal

203358 Crème Chocolat*
Poedervormige mix voor het vervaardigen van een 
chocolade roomvulling

1000 g Crème chocolat, 1500 g water 
50-55 ˚C, 300 g slagroom

10 kg

879333 Crème de la Crème
Voor de bereiding van een botercrème

750 g Crème de la Crème,  
1.000 g boter

10 kg 

203004 Crème Piekfijn Caramel
Kant-en-klare caramelvulling

Direct klaar voor gebruik of mengen 
met boter/margarine (20-35% vet) 
voor luchtig en lang houdbare crème

5 kg

202312 Fijne Hazelnootcrème 50:80 / 1000 2,5 kg

203010 Nussani
Hazelnootcrème bereid met hazelnootpuree

Direct klaar voor gebruik of mengen met 
20% vet

10 kg

DAWN® Vulmixen



ARTIKEL   BASISRECEPT                                                                                              DOOS                   ZAK

203709 Béchamel 300 g Béchamel, 1000 g water            2 x 2,5 kg 20 kg

203638 Fond Pizza 200 g Fond Pizza, 1000 g water               5 x 1 kg

203614 Snackfill Extra 350 g Snackfill Extra, 1000 g water      20 kg

203405 Snackfill Special* 350 g Snackfill Special, 1000 g water      2 x 2,5 kg

203356 Flexisoft zie verpakking 15 kg

DAWN® Hartige mixen

DAWN® Premix

* uitverkoopartikel, zolang de voorraad strekt
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Specifiek voor uw toepassingen heeft Dawn Foods een assortiment cakemixen.

Cakemixen

DAWN® Boerencakemix Gigant s
Boerencakemix voor een kwalitatief goede boerencake met 

een hoog volume en goede malsheid.

DAWN® Boerencakemix Konditor s
Boerencakemix met een lichte vanillesmaak.

Dawn® Boerencakemix QS s
Cake mix voor een goede en smaakvolle cake met een lichte 

vanille smaak.

DAWN® Cakepoeder Excellent s
Cakepoeder voor een kwalitatieve goede en smaakvolle cake 

met een lichte vanille smaak.

DAWN® Cakemix s
Mix voor een traditionele cake met een fijne structuur 

en een strak uiterlijk.

DAWN® Cakemix PUUR s
Met de Clean Label Cakemix biedt u uw klanten een heerlijke, 

authentieke cake, zelf gemaakt zonder onnodige toevoegin-

gen. Een gangbare Cakemix heeft al snel 5 E-nummers, maar 

de Cakemix Puur heeft alleen bakpoeders als E-nummers.

DAWN® Drentse Plaatcakepoeder s
Veelzijdige mix voor het bereiden van plaatcake.

Karakteristieken
•   Mooie bakkleur aan de buitenkant, lichtgeel aan de 

binnenkant

•   Na lossen snel aandrogend en dus direct geschikt voor 

verkoop

•  Romige vanillesmaak

Karakteristieken
•  Gelijkmatige structuur

•  Zoete vanillesmaak

Karakteristieken
•   Uitermate geschikt voor rotatieovens

•   Door de unieke samenstelling langer houdbaar in de vriezer

•   Zeer malse cake.

Karakteristieken
•  Smaakvolle cake met romige vanillesmaak 

•  Geschikt voor diverse variaties door de goede draagkracht

•  Uitermate geschikt voor het bakken van speciale vormen

Karakteristieken
•  Geschikt voor rotatieoven

•  Eenvoudig te lossen

•   Eventueel te mengen met Gigant voor een iets luchtiger resultaat 

•  Neutrale vanillesmaak

Karakteristieken
•  Geen onnodige toevoegingen

•  Alleen bakpoeders als E-nummers

•  Heerlijke authentieke cake

Karakteristieken
•  Lichte citroensmaak met korte afbeet

•  Blijft lang mals

•  Makkelijk en snel te maken

•   Te bakken in koekblikken, dus minder schoonmaken en 

snijden in elk gewenst model

•  Lost makkelijk waardoor er weinig verlies is

•   Goede draagkracht. Voor optimale draagkracht  

DAWN® Quelli toevoegen

18

Banketmixen
Cake

s Voorheen
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Banketmixen
Cake

DAWN® Cakemixen

ARTIKEL                                                                                                  DOSERING                                                                                                   ZAK

245125 Boerencakemix Gigant 1000 g Gigant, 550 g cakemargarine of boter, 500 g eieren 20 kg

240512 Boerencakemix Konditor 1000 g Konditor, 550 g boter of margarine, 500 g eieren 20 kg

240520 Boerencakemix QS 1000 g Boerencakemix QS, 550 g boter, 500 g heel ei 20 kg

243701 Cakepoeder Excellent 1000 g Cakepoeder, 500 g heel ei, 500 g cake margarine/
boter

20 kg

240506 Cakemix 2500 g Cakemix, 1250 g cakemargarine of boter, 
1250 g eieren Voor 11 stuks, blikken van 22 cm

20 kg

240544 Cakemix PUUR Dosering: 1000 g Cakemix PUUR (Clean Label),  
500 g roomboter, 500 g heel ei.

20 kg

240510 Drentse Plaatcakepoeder Receptuur voor 1 koekbakplaat à 96 x 26 cm
Zonder vruchten:
3800 g Drentse Plaatcakepoeder, 775 g witte basterd, 350 g 
boter/margarine, 1100 g eieren, 750 g water, 60 g Quelli

Met vruchten: 3300 g Drentse Plaatcakepoeder, 675 g witte 
basterd, 300 g boter/margarine, 1000 g eieren, 600 g water, 
60 g Quelli, 800 g rozijnen (gewassen/gedroogd) vruchten

20 kg

20 kg

240702 Insluiter kruidcake 60 stuks

ARTIKEL PRODUCT                                                                                                                                 SET

Materialen



Banketmixen
Kapsel

DAWN® Kapsel s
Kapsel is een kapselmix met een luchtige, wollige structuur 

en hoog  in volume. 

DAWN® Kapselaan s
Kapselaan is een kapselmix met een fijne, compacte en, licht 

wollige structuur. 

DAWN® Kaspanje de Luxe s
Kaspanje de Luxe is een hoogwaardige kapselmix die onder 

wisselende omstandigheden tijdens het aandraaien toch een 

goed resultaat geeft.

DAWN® Moscoof s
Moscoof is een kapselmix voor traditioneel spatelkapsel. 

DAWN® Summum s
Summum is een hoogwaardige kapselmix met een fijne open 

structuur en een mooie warme ei-kleur én ei-geur.

Kapselmixen

Karakteristieken
•   Uitermate geschikt voor rotatie-oven

Karakteristieken
•   Goed snijdbaar en daarmee perfect geschikt voor 

gebakspunten

Karakteristieken
•   Zowel bij gebruik van koud als warm ei is het resultaat goed

•   Ook geschikt voor rotatie-oven

Karakteristieken
• Specifiek voor traditioneel spatelkapsel

Karakteristieken
•   Goed snijdbaar zonder veel kruimafval. Summum is dan ook 

uitermate geschikt voor gebak en gebakspunten 

•   Perfect te tremperen

•   U krijgt het beste resultaat met Summum als u het product 

begeleidt met vakmanschap. Zo is het aan te bevelen het 

soortelijk gewicht van het kapsel te volgen

Onder de merknaam DAWN® heeft Dawn Foods een compleet aanbod van kapselpoeders ter bereiding van 

kapsel in haar assortiment. 
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243700 Kapsel/Biscuit 1000 g Kapsel/Biscuit, 
750 g ei, 100 g water

20 kg 

240511 Kapselaan 1000 g Kapselaan, 1000 g ei,  25 g citroenrasp 20 kg

243534 Kaspanje de Luxe 1000 g Kaspanje de Luxe, 750 g ei, 75 g water, 
3 g DAWN® Palermo

20 kg

240532 Moscoof 500 g Moscoof, 1000 g ei, 
500 g suiker

20 kg

240516 Summum 1000 g Summum, 1000 g ei, 3 g DAWN® Palermo 20 kg

DAWN® Kapselpoeder

ARTIKEL                                                                                                  BASISRECEPT                   ZAK  

s Voorheen



Banketmixen
Overig

DAWN® Denkano s 

Basismix voor het maken van stukswerk, zoals gevulde 

koeken, amandelringen en gangmakers.

DAWN® Papaja s
Basis Harde Wenermix voor het maken van fonceerdeeg.

Overige Banket Specialiteiten & seizoensproducten

Basismixen voor stukswerk 

Karakteristieken
• Specifieke en bijzondere smaak

• Goed uit te rollen

• Constante werking door gemengde bakpoeders

• Mix is vriesvast waardoor geen vriesvlekken ontstaan

• Luxe receptuur voor appeltaart

Karakteristieken
• Fonceerdeeg

• Direct verwerkbaar

• Uitermate geschikt voor fonceren

• Rolt goed uit, scheurt niet

•  Houdt het vocht in het product (bv. van appel),  

waardoor de houdbaarheid verlengd wordt

• Snel te verwerken

•  Dag eerder zetten is in zomermaanden aan te bevelen  

i.v.m. verwerkbaarheid

Dawn heeft in haar assortiment een aantal overige specialiteiten.
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DAWN® Biscuiteierkoekenmix s
Mix voor het bereiden van de traditionele biscuit eierkoeken.

DAWN® Schepeierkoekenmix PLUS s
Mix voor het bereiden van fijne en ‘wollige’ schepeierkoeken.

DAWN® Schepeierkoekenmix DE LUXE s
Mix voor het bereiden van malse schepeierkoeken.

Eierkoekmixen 

Karakteristieken
• Uitermate geschikt om ongebakken in te vriezen

• Eenvoudige bereiding

• Probleemloze verwerking

• Mals en lang houdbaar

Karakteristieken
• Fijne en wollige structuur 

• Geschikt om ongebakken in te vriezen

Karakteristieken
• Geschikt om ongebakken in te vriezen

• Eenvoudige verwerking

• Goede bakaard

• Heerlijk malse eierkoeken met een prima volume

s Voorheen



Banketmixen
DAWN®
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DAWN® Dubbel gemalen melis s
Fijn gemalen kristalsuiker voor op poffertjes.

DAWN® Pannenkoekmix Speciaal Kompleet 
Extra (SCE) s
Goudbruine pannenkoek met lichte vanillesmaak,  

bevat rijsmiddel voor extra volume.

Pannenkoekmixen

Karakteristieken
•  Heeft uiterlijk van poedersuiker maar minder zoet en smelt 

minder snel

Karakteristieken
• De pannenkoek smaakt bij ieder interieur of vulling 

• Goed te combineren met diverse hartige en zoete vullingen

Basismixen voor stukswerk
240508 Denkano 2500 g Boter/margarine, 2250 g Blanke Basterd, 

15 g DAWN® Palermo Citroen, 300 g Eieren, 
4000 g DAWN® Denkano

15 kg

240517 Papaja 4000 g Papaja, 1000 g roomboter (cake), 
400 g water, 400 g ei, 20 g DAWN® Palermo Citroen

20 kg

Eierkoekmixen
240497 Biscuiteierkoekenmix 1200 g Biscuiteierkoekmix, 550 g heel ei, 

200 g water 5 g DAWN® Palermo citroen
15 kg

243508 Schepeierkoekenmix plus 1000 g Schepeierkoekenmix plus, 15 g ammonium, 
400 g water

20 kg

240502 Schepeierkoekenmix de luxe 1000 g Schepeierkoekenmix de luxe, 
15 g ammonium, 400 g water

20 kg

Pannenkoekmixen
240586 Dubbel gemalen melis 20 kg

243523 Pannenkoekmix SCE 1000 g Pannenkoekmix SCE, 1750 g water 20 kg

DAWN® Overige Specialiteiten

ARTIKEL                                                                                                                                   DOSERING                                                                                                                      ZAK

s Voorheen



Banketmixen
DAWN®
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DAWN® Pepernotenmix s
Compleetmix voor het maken van pepernoten met de smaak 

en structuur van authentieke pepernoten.

DAWN® Taai Taai mix s
Compleetmix voor het maken van authentieke Taai Taai.

Karakteristieken
• Mals en lang houdbaar

• Naar eigen smaak aan te passen

• Bereiden zonder koken van het deeg

• Goede smaak en snel verwerkbaar

•  Voeg eventueel meer vocht toe voor een zachtere 

pepernoot

Karakteristieken
• Rationeel te verwerken op de koude methode

• Bereiden zonder koken van het deeg

• Goede smaak en snel verwerkbaar

DAWN® Seizoensproducten
240518 Pepernotenmix 5000 g Pepernotenmix, 100 g water

100 g Taaikruiden, 150 g koekzoet of honingzoet
15 kg

240521 Taai taai mix 2500 g Taai Taai mix, 2750 g koekzoet, 
40 g Vulkaan, 30 g Karam,  125 g Ei / Water, 
50 g Taai Kruiden, ± 500 g extra Koekzoet

15 kg

Seizoensproducten

ARTIKEL                                                                                                                                   DOSERING                                                                                                                      ZAK

s Voorheen



Basis-
ingrediënten
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Basisingrediënten

DAWN® Stabilisator s
Vloeibare of poedervormige slagroomstabilisator voor de 

stabilisering van slagroom speciaal voor diepvriesgebak.

DAWN® Bindmiddelen s
Bindmiddelen in poedervorm voor allerlei toepassingen,  

zowel koud als warm.

DAWN® Eiproducten s
Gevriesdroogde kipeiwitpoeders voor het bereiden van 

meringuesoorten. 

DAWN® Conserveermiddelen s 
Conserveermiddelen geschikt voor het langer houdbaar 

maken van uw bereidingen.

Basisingrediënten

Karakteristieken
•  Eenvoudig in het gebruik

•  Geschikt voor zuivel- en plantaardige roomproducten

•  Diepvriesbestendig

Karakteristieken
•  Zuurbestendig

•  Constante kwaliteit

•  Diepvriesbestendig

•  Neutrale smaak

Karakteristieken
•  Eenvoudig in het gebruik

•  Lange levensduur

•  Microbiologisch veilig

Karakteristieken
•  Goedgekeurd volgens de EU-richtlijnen

•  Lage dosering

•  Eenvoudig in het gebruik

Dawn Foods levert onder de merknaam DAWN® een keur aan basisingrediënten voor de banketbakkerij: 

stabilisatoren, bakpoeders bindmiddelen, eiproducten, conserveermiddelen en anti-oxidanten.

ARTIKEL   DOSERING                                         ZAK/FLES/POT           DOOS        CAN

203630 Durosan
Poedervormige slagroomstabilisator. Verhindert het 
teruglopen van opgeslagen slagroom.

8 - 10 g Durosan + suiker,  
1000 g slagroom (ongeklopt)

1 kg 4 x 1 kg

203634 Sanatine
Poedervormige slagroomstabilisator  
voor het bereiden van bavarois,  
mousse of desserts.

50 g Sanatine – 100 g water,  
60 g suiker, 60 g compound, 1000 g 
ongezoete slagroom (geklopt)

20 kg 2 x 2,5 kg

203633 Sanadur
Vloeibare slagroomstabilisator. Verhindert het teruglopen 
van opgeslagen slagroom en maakt deze vriesvast.

10 g Sanadur, 1000 g slagroom 
(ongeklopt)

1,25 kg 7,5 kg

DAWN® Stabilisatoren

s Voorheen



ARTIKEL   DOSERING                                                                                              DOOS        ZAK

ARTIKEL   DOSERING  FLES  CAN                                                                                  

203595 Jelly Poeder
Voor het maken van afdekgelei

1000 g kokend water
50 g - 300 g suiker

1 kg

203646 Quelli
Geschikt voor koude toepassingen

100 – 120 g Quelli, 200 g suiker, 
1000 g vruchtensap

2 x 2,5 kg 
25 kg

10 kg

240495 Binda 
Geschikt voor koude toepassingen

100 – 120 g Binda, 200 g suiker, 
1000 g vruchtensap

20 kg

203635 Ovafina
Gevriesdroogd kipeiwit preparaat.

80 – 100 g Ovafina met 1000 g water 1 kg

203652 Silvia
Kant- en klaar poeder met een biscuit/schuimkarakter, 
voor het afdekken van alle soorten vlaaien, en het 
flamberen/schroeien van (ijs)gebak.

1000 g Silvia met 500 g water opkloppen 2 x 2,5 kg

862062 Kalsor  
Vloeibaar conserveermiddel op  
basis van Kalium Sorbaat.

4 g Kalsor: 1000 g massa 5 kg

201501 Vruchtenzuur
Vloeibaar antioxidant

Afhankelijk van de toepassing
2-3: 1000

1 liter

DAWN® Bindmiddelen

DAWN® Eiproducten

DAWN® Conserveermiddelen

ARTIKEL   DOSERING                                                     DOOS            EMMER       ZAK               BAAL      

Basisingrediënten
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ARTIKEL   DOSERING                                                     DOOS            EMMER       ZAK               BAAL      

Compounds

De Compounds zijn geconcentreerde aromapasta’s die zijn 

samengesteld uit vruchtensappen/-extract en/of puree voor 

vele smaaktoepassingen.

Met aromapasta’s kan smaak worden gegeven aan een breed 

scala aan eindproducten. 

• crèmevullingen

• bavarois/mousses

• chocolade/bonbonvullingen

• ijs  

• frostings

• zuivelproducten en nog veel meer

Compounds

Karakteristieken
•   100% natuurlijk

•   Hoog fruitgehalte

•   Heerlijke smaak en natuurlijke geur

•   Veelzijdige toepassing

•   Handig verpakkingsformaat

•   Groot aantal smaken

NIEUW  Het nieuwe assortiment Dawn® Compounds is vervaardigd met de beste kwaliteit ingrediënten. Het enige 

assortiment met alleen natuurlijke smaak- en kleurstoffen voor steeds beter passende producten. Vergeleken bij andere 

niet-geconcentreerde smaakalternatieven als fruitpuree zijn Dawn® Compounds handiger en voordeliger in het gebruik. 

Bovendien kunnen ze ongekoeld worden bewaard, zijn ze veelzijdig in hun toepassing en hebben ze een gestandaardiseerde 

dosering. Wij bieden creativiteit door nieuwe trendy smaken en recepten te creëren die op diverse wijzen kunnen worden 

toegepast in Europese en Amerikaanse zoete bakkerij toepassingen.
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Overige DAWN® compounds (warme smaken) s

803208 Cacao UTZ 100 g 2,5 kg

202342 Cappuccino 30 – 40 g 1 kg

202018 Caramel         40 g 1 kg

202044 Champagne         40 g 1 kg

202011 Hazelnoot         40 g 1 kg

202027 Kirschwasser         40 g 1 kg

202032 Mokka         20 g 1 kg

202851 Pistache         40 g 1 kg

202345 Walnoot 70 – 80 g 1 kg

202014 Aardbei     30 - 40 g 1 kg 5 kg*

202002 Ananas           40 g 1 kg

202012 Banaan           30 g 1 kg

803265320 Bosbes     40 - 60 g 1 kg

202004 Citroen           30 g 1 kg

202020 Framboos           30 g 1 kg

202005 Kers           30 g 1 kg

202050 Mango 40 g 1 kg

202024 Maracuja            30 g 1 kg

202001 Sinas            40 g 1 kg 5 kg

DAWN® Vruchtencompounds s

ARTIKEL                                                                                                  Dosering per 1000 g POT EMMER    

 

* uitverkoopartikel, zolang de voorraad strekts Voorheen



Decorgel,  
Afdekgelei  
& Glansmiddel



Decorgel en 
afdekgelei

DAWN® Decorgel Neutral Glamour s
Ready-to-use afdekgelei met een opmerkelijke glans.

DAWN® Delicream San Felipe s
Chocolade-crème met een romige structuur, bereid met 
echte Belgische chocolade.

DAWN® Emulshine Extra s
Ready-to-use clean label glansmiddel.

DAWN® SoftGel Neutraal s 
Zeer geschikt voor het spiegelen en marmeren van luxe 
bavaroistaarten, zowel volgens de koude methode als op de 
warme methode. 

DAWN®  Taartspiegel Choco UTZ s
Gebruiksklare donkere chocoladespiegel voor het decoreren 
van taarten en gebak.

Decorgel, Afdekgelei & Glansmiddel

Kakteristieken
•  Direct uit emmers te gebruiken voor het spiegelen van  

(bevroren) taarten
•  Perfect te gebruiken voor het overgieten van (bevroren) 

taarten en gebak.

Karakteristieken
• Vriesvast
•  Voor glaceren, ideaal voor chocolade-, taart- en  

gebakvullingen

Karakteristieken
• Direct te gebruiken
• Te gebruiken voor of na invriezen of bakken
• Geschikt voor brood, hartig, gevuld banket
• Langdurige glans 
• Vegetarisch
• GMO vrij

Karakteristieken
• Zowel koud als warm te gebruiken
• Geschikt voor spiegelen en marmeren van taarten

Karakteristieken
• Vriesvast en ontdooistabiel
• Alleen koud te verwerken evt. licht opwarmen
• UTZ gecertificieerd

Dawn Foods heeft een assortiment afdekgelei en aanverwante decoratiespiegels. Deze geleien en spiegels, voor 

warme of koude toepassing, zijn ideaal voor het afwerken van taarten, het afglanzen van vers fruit en voor  een 

glanzend spiegeleffect.
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802812 Decorgel Neutral Glamour 3,15 kg

801537 Delicream San Felipe 6 kg

202037025 Emulshine Extra 10 L

203565 SoftGel Neutraal 7 kg en 14 kg

803275301 Taartspiegel Choco UTZ 7 kg

DAWN® Decorgel, Afdekgelei en glansmiddel

ARTIKEL                                                                                                                                                                                                     BLIK                          EMMER                            BIB

s Voorheen s Voorheen



Fonds



Fonds s
Basispoeder voor de bereiding van bavarois en mousse.  

De DAWN® Fonds bevatten alle ingrediënten die nodig zijn 

voor de bereiding van kwalitatief hoogstaand bavarois zoals 

suiker,  

gelatine, fruit en andere waardevolle bestanddelen. 

De Fonds met fruitsmaken bevatten gevriesdroogde 

vruchtbestanddelen die een fris uiterlijk en een heerlijke 

smaak geven. 

Met de Fond Neutraal en een keuze uit de brede range van 

DAWN® Compounds en DAWN® Pasta per Gelato kan het 

aantal smaakvariaties nog verder uitgebreid worden. 

Tip
Vervang 200 g melk door 200 g ongesuikerde slagroom voor 

een compactere, smaakvollere mousse.

Fonds
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1. Slagroom opkloppen

2. Fond met water vermengen

3. Opgeklopte slagroom erdoor spatelen

Fonds

Karakteristieken 
•   Hoogwaardige kwaliteit door toevoeging van natuurlijke 

ingrediënten 

•  Constante kwaliteit van smaak, kleur en textuur 

•   Eenvoudige bereiding: alleen water en ongezoete  

slagroom toevoegen

•   Groot aantal smaken 

•   Koude bereiding, HACCP veilig 

•   Snijd- en vriesvast 

Basisrecept 
200/250 g DAWN® Fond 

        200  g water 

      1000  g opgeslagen, ongezoete slagroom 

DAWN® Fond met water gladroeren. De lobbig geslagen 

slagroom er in gedeelten doorspatelen. 

Dawn Foods biedt een breed assortiment van basispoeders voor de bereiding van Bavarois en desserts.Dawn 

Fonds zijn kwalitatief hoogwaardige, koud verwerkbare poeders voor snijdbare en diepvriesbestendige Bavarois, 

desserts, puddingen etc. Het gebruik van Dawn Fonds garandeert een constante, hoge kwliteit en levert 

daarnaast een aanzienlijk tijd- en daarmee kostenbesparing op.

s Voorheen



Fonds
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ARTIKEL   DOSERING DOOS ZAK

DAWN® Fond met smaak

DAWN® Fond

203031 Aardbei 250 g Fond + 200 g water + 1000 g slagroom 2 x 2,5 kg 20 kg

203074 Advocaat smaak 250 g Fond + 200 g water + 1000 g slagroom 2 x 2,5 kg

203028 Banaan 250 g Fond + 200 g water + 1000 g slagroom 2 x 2,5 kg

203039 Bloedsinaasappel 200 g Fond + 200 g water + 1000 g slagroom 2 x 2,5 kg

203026 Bosvruchten 250 g Fond + 200 g water + 1000 g slagroom 2 x 2,5 kg

202510 Bratapfel 250 g Fond + 200 g water + 1000 g slagroom 2 x 2,5 kg

202588 Caramel 200 g Fond + 200 g water + 1000 g slagroom 2 x 2,5 kg

203035 Chocolade 250 g Fond + 200 g water + 1000 g slagroom 2 x 2,5 kg

203049 Chocolade Wit 200 g Fond + 200 g water + 1000 g slagroom 2 x 2,5 kg

205616 Chocolade Arabica 250 g Fond + 200 g water + 1000 g slagroom 1 x 2,5 kg

203034 Citroen 200 g Fond + 200 g water + 1000 g slagroom 2 x 2,5 kg

202523 Cranberry mascarpone 250 g Fond + 200 g water + 1000 g slagroom 1 x 2,5 kg

203161 à la Crème Brûlée 250 g Fond + 200 g water + 1000 g slagroom 5 x 1 kg

203048 Framboos 250 g Fond + 200 g water + 1000 g slagroom 2 x 2,5 kg

202514 Hazelnoot 250 g Fond + 200 g water + 1000 g slagroom 5 x 1 kg

202528 Italiaanse kwark-limoen 250 g Fond + 200 g water + 1000 g slagroom 1 x 2,5 kg

203032 Kers 250 g Fond + 200 g water + 1000 g slagroom 2 x 2,5 kg

203339 Koffie 200 g Fond + 200 g water + 1000 g slagroom 2 x 2,5 kg

203038 Kwark 250 g Fond + 330 g water + 1000 g slagroom 2 x 2,5 kg 20 kg

203068 Mango/Abrikoos 250 g Fond + 200 g water + 1000 g slagroom 2 x 2,5 kg

203024 Peer 250 g Fond + 200 g water + 1000 g slagroom 2 x 2,5 kg

203059 Perzik/Maracuja 250 g Fond + 200 g water + 1000 g slagroom 2 x 2,5 kg

203233 Roomkaas 250 g Fond + 400 g water + 1000 g slagroom 2 x 2,5 kg

203029 Sauermelk 250 g Fond + 200 g water + 1000 g slagroom 2 x 2,5 kg

203584 Tiramisu 200 g Fond + 200 g water + 1000 g slagroom 2 x 2,5 kg

203141 Yoghurt 500 g Fond + 1000 g water + 1000 g slagroom 2 x 2,5 kg

203030 Neutraal 200 g Fond + 200 g water + 1000 g slagroom 2 x 2,5 kg 20 kg



Fruitvullingen

DAWN® Delifruit Classic s
Delifruit is een breed assortiment vruchtenbereidingen 

bestaande uit hele vruchten, vruchtenpurees of vruchtenstuk-

jes. Dankzij het hoge fruitgehalte is Delifruit breed toepasbaar 

en ideaal om de vruchtensmaak van al uw gebak te verrijken.

DAWN® Tradition s
Vruchtenbereiding met een zeer hoog fruitgehalte.

Tradition Appel is bereid met verse Jonagold appels die 

mechanisch worden geschild en is verkrijgbaar in blokjes 

(10/10 mm). 

DAWN® Amerena kersen s
De traditionele amarena kers oplegkwaliteit

Fruitvullingen

Karakteristieken
•    Eenvoudige verwerking, kant-en-klaar voor gebruik 

•    Vruchten van uitstekende kwaliteit, zonder toevoeging van 

kunstmatige kleur- en smaakstoffen 

•    Meer dan 20 smaken, het hele jaar door verkrijgbaar 

•    Hoog fruitgehalte

•    Bakvast en diepvriesstabiel 

•    Economisch in het gebruik: Delifruit kan vermengd worden 

met water of siroop (tot 25%) voor het bereiden van sauzen, 

het vullen van cakes en het tremperen van biscuit 

Toepassingen
•    Voor het vullen van gebak, (appel)flappen, taarten en 

desserts 

•    Voor het decoreren van taarten, cakes, kwark, crêpes, 

desserts en ijs 

Karakteristieken
•    Eenvoudige verwerking, kant-en-klaar voor gebruik 

•    vruchten van uitstekende kwaliteit, zonder toevoeging van 

kunstmatige kleur- en smaakstoffen 

•    Bakvast en diepvriesbestendig 

•    Blijft goed tijdens en na het bakken 

Karakteristieken
•  Mooie, gave amarenakersen met weinig beschadigde 

exemplaren.

Dawn Foods biedt onder haar merk DAWN® een breed assortiment fruitvullingen, bestemd voor de banketbakkerij.

33

s Voorheen s Voorheen



Fruitvullingen

800291 Aardbei  6 kg

800157 Ananas 2,7 kg

800314 Bosbes 2,7 kg

800278 Bosvruchten 2,7 kg

802309 Braam 2,7 kg

800686 Donkere kers 2,7 kg

800188 Donkere kers   5,5 kg

803245301 Exotic 6 kg

800274 Framboos*      6 kg

800587 Lingon bes 2,7 kg

800309 Mango 2,7 kg

800699 Passievrucht 2,7 kg

800323 Perzik* 2,7 kg

800347 Rabarber 2,7 kg

800298 Rode bes 2,7 kg

800343 Rum Rozijnen 3,1 kg

800321 Sinaasappel 2,7 kg

802310 Tropical 2,7 kg

803226301 Very Berry 6 kg

800172 Zwarte bes 2,7 kg

 

800568 Appel 10/10    11 kg

801476 Peer 10/10   5,5 kg

DAWN® Tradition Vruchtenvulling

203046 Amerena kersen 5,6 kg

DAWN® Amerena kersen

ARTIKEL                                                                                                                                                                                                                BLIK                                   EMMER  
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DAWN® Delifruit Classic

*Uitverkoopartikel, zolang de voorraad strekt.



Icings en 
Frostings

Icings & Frostings
                 Dawn Foods heeft een aantal Icings en Frostings ontwikkeld, ideaal te gebruiken ter decoratie, afwerking 

of versiering van onder andere uw Amerikaanse specialiteiten.

35

Dark Chocolate Glossy Icing
Heerlijke donkerbruine icing met een chocolade smaak, 

ideaal te gebruiken ter decoratie van cupcakes, brownies en 

om koekjes af te werken en te versieren.

Vanille Glossy Icing
Heerlijke witte icing met vanille smaak, ideaal te gebruiken als 

decoratie op Amerikaanse specialiteiten zoals de American 

Apple Cinnamon Coffee Cake.

Frostings
Gebruiksklare typisch Amerikaanse frosting voor het vullen en 

of decoreren van Amerikaanse Patisserie Specialiteiten.

Karakteristieken:
•   Gebruiksklaar

•   Eenvoudig in gebruik

•   Kan worden toegepast met een paletmes, rechtstreeks uit 

de emmer of verwarmd

•   Natuurlijke kleur- en smaakstoffen

•   Bevat 5% vetarme cacaopoeder

•   Kleine makkelijk hersluitbare verpakking

•   Dooi- en vriesstabiel

Karakteristieken:
•   Gebruiksklaar

•   Eenvoudig in gebruik

•   Natuurlijke kleur- en smaakstoffen

•   Kleine makkelijk hersluitbare verpakking

•   Dooi- en vriesstabiel

Karakteristieken:
•   Suikerige mix dat vet of cream cheese bevat

•   Eenvoudig in gebruik

•   Spuitbaar

•   Natuurlijke kleur- en smaakstoffen

•   Vriesstabiel

•   Veelzijdigheid van toevoegen van smaken en kleuren

•   Op kamertemperatuur bewaren

•   Kleine makkelijk hersluitbare verpakking, stapelbaar

279024114 Dark en Glossy Icing Gebruiksklaar 7 kg

279026114 Vanille Glossy Icing Gebruiksklaar 7 kg

001298737 Chocolate Frosting Kant-en-klare glazuur, losroeren 4 x 1,7 kg

001298711 Cream Cheese Frosting Kant-en-klare glazuur, losroeren 4 x 1,7 kg

00982927 Cream Cheese Frosting Kant-en-klare glazuur, losroeren 6 kg 

001298688 Vanilla Frosting Kant-en-klare glazuur, losroeren 4 x 1,7 kg

001298696 Strawberry Frosting Kant-en-klare glazuur, losroeren 4 x 1,7 kg

001298703 Lemon Frosting Kant-en-klare glazuur, losroeren 4 x 1,7 kg

ARTIKEL                                                                                        BASISRECEPT                                                                          EMMER                 DOOS      

NIEUW



922041 Geel** Naar wens 4 x 0,65 kg

922042 Groen** Naar wens 4 x 0,65 kg

922040 Rood** Naar wens 4 x 0,65 kg

**  Kleurstoffen na opening gekoeld bewaren

DAWN® Kleurstoffen: s
vrij van New Southampton - 6 kleurstoffen)** s

ARTIKEL                                                                                                                                   DOSERING                                                                                                DOOS

Kleurstoffen voor het kleuren van levensmiddelen

Kleurstoffen

Karakteristieken
• Hooggeconcentreerd 

• Wateroplosbaar 

• Bakvast

• Diepvries- en ontdooistabiel

• Kleurstoffen na opening gekoeld bewaren

Voor diverse levensmiddelen uit de patisserie en ijs zijn vloeibare levensmiddelen-kleurstoffen verkrijgbaar onder 

het merk DAWN®.

201450 Aardbeirood Naar wens 1 liter

859811 Geel-Oranje Naar wens 1 liter

201429 Pistache groen Naar wens 1 liter

DAWN® Kleurstoffen: Tint s

ARTIKEL                                                                                                                                    DOSERING                                                                                               FLES

s Voorheen

36

Kleurstoffen
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Likeuren

Cointreau Gastronomie
Cointreau Gastronomie omvat een aantal merken die 

kwaliteit garanderen, zoals Cointreau, St.James, Jacobert, 

Passoã.

Cointreau Gastronomie wordt in Nederland verdeeld door 

Dawn Foods.

DAWN® Essences en trempeerlikeuren
Essences: Essenties van de naamgevende componenten.

Trempeerlikeuren: kant-en-klare trempeerlikeuren voor het 

tremperen van gebak.

Dupatissier 
Dupatissier is een afgeronde serie alcoholhoudende  

specialiteiten, likeuren en esprits. 

• Dupatissier Likeuren 20-53% 

• Dupatissier Esprits 60%

 

• Dupatissier Nederlandse Specialiteiten

• Dupatissier Alcohol 96%

Likeuren

Karakteristieken
•   Producten speciaal gericht op de behoefte van patissiers, 

chocolatiers, ijsbereiders en cateraars

•   Vol aroma

•   Weinig suiker

•   Hoog geconcentreerd waardoor snelle afgifte smaak 

•   Zuinig in gebruik

Karakteristieken
•   Aroma‘s om zelf likeuren samen te stellen. Ideaal om (boter)

vullingen voor bonbons te aromatiseren ook geschikt voor 

het op smaak maken van bavaroise

•   Kant en klare trempeerlikeuren voor het tremperen  

van (kapsel)gebak

Karakteristieken
•   Hoogwaardige likeuren die voldoen aan de hoogste  

kwaliteitseisen

•   Uitermate geschikt voor het op smaak brengen van  

(bonbon)vullingen en bavarois

•   Agrarische alcohol voor vele toepassingen

•   Advocaat Dupatissier wordt gemaakt van scharreleieren

Dawn Foods verdeelt in Nederland het assortiment van Cointreau Gastronomie.



Likeuren
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ARTIKEL   DOSERING FLES CAN

DAWN® Essences en Trempeer Likeuren
208855 Kirsch Essence 5 : 1000 1 kg

270052 Sirop à l’ alcool 15% 5 l

201575 Tort Fresh Kirsch 1 kg

201576 Tort Fresh Marasquin 1 kg

201577 Tort Fresh Rum 1 kg

ARTIKEL     POT CAN                   PETFLES

Cointreau Gastronomie
Cointreau

270055 Cointreau Concentré 60% 5 l  6 x 1 l

270064 Amaretto 60% 5 l  6 x 1 l

Griottinnes

270070 Griottinnes au Cointreau 15%                     1 Kg   

270086 Griottinnes concentraat zonder alcohol 1l

Jacobert Extract

270062 Framboise 50%   6 x 1 l

270058 Marasque 60%   6 x 1 l

270056 Père Jacobert 60%   6 x 1 l

270057 Poire William 50%   6 x 1 l

270060 Kirsch Pur Jacobert 48%   6 x 1 l

Overige

270639 Marc de Champagne 5 l

270010 Passoã Concentré 40%   6 x 1 l

270065 Brandy St. Remy 60%   6 x 1 l

270059 Rum St. James Gastronomie 54%   6 x 1 l



Likeuren
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ARTIKEL       CAN PETFLES 

ARTIKEL       CAN PETFLES 

ARTIKEL       CAN PETFLES 

Dupatissier Esprits 60%

Dupatissier Nederlandse Specialiteiten

Dupatissier Alcohol

270047 Advocaat 1 l

270040 Amaretto 1 l

270042 Kaneel 1 l

270038 Kirschwasser 1 l

270080 Limoncello 60% 1l

270043 Marasquin 1 l

270041 Noten 1 l

270046 Rum 1 l

270049 Advocaat 14% (met scharrelei) 5 kg

270050 Brandewijn 35% 5 l

270053 Alcohol 96% 1l

ARTIKEL       CAN PETFLES 

Dupatissier likeuren 20-53%
270037 Domanier 35% 5 l

270031 Kirsch commerce 45% 5 l

270030 Kirchwasser 45% 5 l

270033 Marasquin 32% 5 l

270034 Mocca 25% 1 l

270036 Rum 38% 5 l

270032 Rum 53% 5 l



Roompoeders en 
basiscrèmes
40

DAWN® Crème au Beurre s
Basismix van een luchtige Crème au Beurre.

DAWN® CREME PATISSERIE® s
Poedervormige mix voor de koude bereiding van een 

hoogwaardige room voor vers vulwerk. Bv. puddingbroodjes, 

roomhoorns, koffiebroodjes.

DAWN® Gietroompoeder s
Poedervormige mix voor de bereiding van gietroom.

DAWN® Instant Excellent s
Poedervormige mix voor de koude bereiding van een 

hoogwaardige room voor vers vulwerk als puddingbroodjes, 

roomhoorns, koffiebroodjes.

DAWN® Koude bereiding s 

Poedervormige mix voor de koude bereiding van de ideale 

allround gele room voor (on) gebakken en vers vulwerk. 

DAWN® Room de luxe s
Poedervormige mix voor de koude bereiding van een 

bakroom die uitblinkt in diepvriesbestendigheid, zowel 

gebakken als ongebakken.

Roompoeders en basiscrèmes

Karakteristieken
•   Luchtige botercrème zonder kleur 

•   Neutraal van smaak 

•   Uitstekend mondgevoel 

•   Goed te combineren met DAWN® Aroma‘s  

of DAWN® Compounds 

•   Prima herhaaldelijk op te kloppen 

•    Vriesvast en ontdooistabiel 

•   Door haar samenstelling is DAWN® Crème au Beurre 

langer, in de koeling, houdbaar

Karakteristieken
•  De enige echte CREME PATISSERIE® 

•  Is direct te verwerken

•   Een herkenbare vanille smaak en een gladde structuur die 

geen verdere smaakondersteuning nodig heeft

Karakteristieken
•  Na bereiden direct klaar voor gebruik

•   Blijft vloeibaar voor het bakken en is daardoor makkelijk en 

automatisch te doseren. Nastrijken is niet nodig

•   Geen vel of scheuren na het  bakken

Karakteristieken
•   Strak te snijden waardoor deze room specifiek geschikt is 

voor  tompouces.

•  Is direct te verwerken

•   Een volle vanillesmaak met een luchtige structuur die geen 

verdere smaakondersteuning nodig heeft

Karakteristieken
•   Goed snijdbare gele room die zijn volledige stevigheid krijgt 

na enkele minuten.

•   De perfecte basis voor Zwitserse room en is vanwege de 

vaste structuur uitermate geschikt als onderlaag voor fruit.

•  Perfect diepvriesbestendig indien gebakken 

•   Zoete, volle vanillesmaak met een glad en zalvig mondgevoel 

Karakteristieken
•   Met name geschikt voor grotere applicaties als vlaaien en 

appeltaarten 

•   Krijgt zijn volledige stevigheid na enkele minuten waardoor 

u grotere volumes in een keer kunt verwerken.

•   Neutrale vanillesmaak die perfect combineert met uw gebak

Onder de merknaam DAWN® biedt Dawn Foods een compleet assortiment aanbod roompoeders en basiscrèmes.

s Voorheen



DAWN® Warme bereiding s
Poedervormige mix voor de warme bereiding van een 

traditionele kookroom, maar dan eenvoudig: men hoeft 

alleen kokend water toe te voegen. 

Karakteristieken
•   ambachtelijk product waarbij veel eigen inbreng en 

creativiteit mogelijk is (b.v. extra vanille, ei, boter, etc).

•   uitermate geschikt voor dagverse toepassingen.

•   de smaak en het mondgevoel van gekookte gele room

Roompoeders en 
basiscrèmes
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ARTIKEL   DOSERING                   ZAK

DAWN® Roompoeders

243762 Crème au Beurre 1500 g Crème au Beurre Instant, 

1500 g basterdsuiker,  

3500 g water, 3500 g roomboter

10 kg

240535 CRÈME PATISSERIE® 375 - 400 g CRÈME PATISSERIE®, 1000 g water 20 kg

243558 Gietroompoeder Basisrecept: 350 - 375 g Gietroompoeder, 

1000 g water

Scheproom: 400 - 425 g Gietroompoeder, 

1000 g water

20 kg

243581 Instant Excellent 350 - 400 g Instant Excellent, 1000 g water 20 kg

243580 Instant Excellent 350 - 400 g Instant Excellent, 1000 g water 10 kg

243767 Koude bereiding 400 g Koude bereiding, 1000 g water 20 kg

240244 Room de Luxe 350 - 400 g Room de luxe, 1000 g water 15 kg

243582 Warme bereiding 400 - 450 g Warme bereiding, 1000 g kokend water 10 kg

s Voorheen



Scoop & Bake



000708745  Apple Cinnamon Gebruiksklaar beslag 4 x 2 kg

000708761 Banana Toffee Gebruiksklaar beslag 4 x 2 kg

000708711 Blueberry Gebruiksklaar beslag 4 x 2 kg

000708703 Double Chocolate Gebruiksklaar beslag 4 x 2 kg

000708787 Vanilla Gebruiksklaar beslag 4 x 2 kg

Artikel  Basisrecept  Emmer

Scoop & Bake

Scoop & Bake
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Scoop & Bake
Gebruiksklaar Muffin beslag om elk moment van de dag 

vers gebakken muffins te  kunnen presenteren.

Karakteristieken
•   Ieder moment van de dag versgebakken muffins

•   Gebruiksklaar

•   Makkelijk af te bakken

•  Heerlijke geurbeleving

•  Een breed publiek

•  Ambachtelijke uitstraling

•  Inspelen op de behoefte van de klant

NIEUW  DAWN heeft een ready-to-Bake range Muffinmixen ontwikkeld, Scoop & Bake, een gebruiksklare 

Muffinbeslag. Een snelle en gemakkelijke manier om iedere dag vers gebakken muffins te maken.

SCOOP & BAKE
Scoop & Bake assortiment is een snelle en gemakkelijke manier om iedere dag 

vers gebakken producten te maken. Het gebruiksklaar beslag is verpakt in een 

emmer van 2 kg.

WERKWIJZE 
•  Ontdooi de emmer gedurende 24 uur 

 in de koeling (+5 °C).

•  Plaats de mu�  n-cups in de mu�  n-tray.

•  Roer het beslag door, schep het in de 

 mu�  n-cups (zie A, B en C).

•  Personaliseer de mu�  n met keuze 

 uit verschillende afwerkingen.

•  Bakken gedurende 25 - 30 minuten bij 

 160 - 220 °C, afhankelijk van het type oven en

 de gebruikte hoeveelheid beslag. Na het afkoelen   

 is het klaar om te kunnen serveren (zie D).

•  Na het ontdooien is het beslag gedurende 

  8 dagen houdbaar, indien gekoeld (<7 °C) en   

afgedekt bewaard.

•  Sluit het deksel na elk gebruik en niet opnieuw   

 invriezen.

ASSORTIMENT

★ Blueberry 000708711 
 Verpakking: emmer

Stuks per doos: 4 x 2 kg 
THT: 9 maanden

★ Banana To� ee 000708761
 Verpakking: emmer

Stuks per doos: 4 x 2 kg 
THT: 9 maanden

★ Apple cinnamon 000708745
 Verpakking: emmer

Stuks per doos: 4 x 2 kg 
THT: 9 maanden

Scoop & Bake assortiment
is een snelle en gemakkelijke
manier om iedere dag
vers gebakken producten
te maken.

Werkwijze

1) Ontdooi de emmer gedurende 24 uur in de koeling (+5°C).

2) Plaats de muffin-cups in de muffin-tray.

3) Roer het beslag door, schep het in de muffin-cups. (Zie A, B en C)

4)  Personaliseer de muffin met keuze uit verschillende afwerkingen. 

(Zie suggesties voor variatie)

5)  Bakken gedurende 18 - 25 minuten bij 160 - 220ºC, afhankelijk 

van het type oven en de gebruikte hoeveelheid beslag. Na het 

afkoelen is het klaar om te kunnen serveren.(Zie D)

6)  Na het ontdooien is het beslag gedurende 8 dagen houdbaar, 

indien gekoeld (<7 ºC.) en afgedekt bewaard.

7) Sluit het deksel na elk gebruik en niet opnieuw invriezen.

Dawn Foods International BV , 
Zilverhoek 1, 4651 SP Steenbergen, die Niederlande
Telefon: 0031 (0)167 543 555, info@dawnfoods.nl

Creating
happiness™

Scoop & Bake
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D

Scoop & Bake assortiment
is een snelle en gemakkelijke
manier om iedere dag
vers gebakken producten
te maken.

Werkwijze

1) Ontdooi de emmer gedurende 24 uur in de koeling (+5°C).

2) Plaats de muffin-cups in de muffin-tray.

3) Roer het beslag door, schep het in de muffin-cups. (Zie A, B en C)

4)  Personaliseer de muffin met keuze uit verschillende afwerkingen. 

(Zie suggesties voor variatie)

5)  Bakken gedurende 18 - 25 minuten bij 160 - 220ºC, afhankelijk 

van het type oven en de gebruikte hoeveelheid beslag. Na het 

afkoelen is het klaar om te kunnen serveren.(Zie D)

6)  Na het ontdooien is het beslag gedurende 8 dagen houdbaar, 

indien gekoeld (<7 ºC.) en afgedekt bewaard.

7) Sluit het deksel na elk gebruik en niet opnieuw invriezen.

Dawn Foods International BV , 
Zilverhoek 1, 4651 SP Steenbergen, die Niederlande
Telefon: 0031 (0)167 543 555, info@dawnfoods.nl

Creating
happiness™

Scoop & Bake
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Scoop & Bake assortiment
is een snelle en gemakkelijke
manier om iedere dag
vers gebakken producten
te maken.

Werkwijze

1) Ontdooi de emmer gedurende 24 uur in de koeling (+5°C).

2) Plaats de muffin-cups in de muffin-tray.

3) Roer het beslag door, schep het in de muffin-cups. (Zie A, B en C)

4)  Personaliseer de muffin met keuze uit verschillende afwerkingen. 

(Zie suggesties voor variatie)

5)  Bakken gedurende 18 - 25 minuten bij 160 - 220ºC, afhankelijk 

van het type oven en de gebruikte hoeveelheid beslag. Na het 

afkoelen is het klaar om te kunnen serveren.(Zie D)

6)  Na het ontdooien is het beslag gedurende 8 dagen houdbaar, 

indien gekoeld (<7 ºC.) en afgedekt bewaard.

7) Sluit het deksel na elk gebruik en niet opnieuw invriezen.

Dawn Foods International BV , 
Zilverhoek 1, 4651 SP Steenbergen, die Niederlande
Telefon: 0031 (0)167 543 555, info@dawnfoods.nl

Creating
happiness™

Scoop & Bake

A

B

C

D

★ Dawn American Bakery Product  

A

B

C

D

Scan de QR code voor
de trainingsvideo

Meer recepten en inspiratie? www.dawnbakery.nl



Suikerdecoraties

DAWN® Deco Shapes s
Deco Shapes zijn 2-dimensionale figuurtjes met een 

decoratieve functie. 

DAWN® Deco Suikers s
Een grove en een extra grove zeef suikersoort die een 

speciale coating heeft en plantaardig vet.

DAWN® Fondro s
Een fondant in poedervorm, moeiteloos te verwerken tot een 

soepele fondant voor onder andere glaceerwerk, bonbonvul-

lingen en borstplaat.

DAWN® Kaneelgranules s
Suikergranules voorzien van een laagje kaneelgranules.

DAWN® Sierpoeder s
Een fijn poeder voor het decoreren van bakkerijproducten.

Suikerdecoraties

Karakteristieken
•  De samenstelling van de Deco Shapes is dusdanig dat er 

geen  ‘bleeding’ ontstaat

•  Geschikt voor een breed scala aan toepassingen:  

koek en banket, muesli repen, muesli, zuivelproducten,etc.

Karakteristieken
•  Door de coating met een laagje vet, diepvries-  

en ontdooibestendig

•  Indien gecoat met kaneel dan geen losse kaneel in uw 

bakkerij

Karakteristieken
•  Poedervormig, dus makkelijk op te slaan voor langere tijd

•  Poedervormig, dus makkelijk te doseren

•  Fijne kristallijne structuur

•  Viscositeit is gemakkelijk zelf te bepalen

Karakteristieken
•  Toepassing in en op uw gebak

•  Geven uw producten de gewenste uitstraling

•  Als garnituur dienen de suikergranules met kaneel niet 

alleen voor kleur en smaak, maar voegen ook ‘bite’ toe

•  Geen losse kaneel in uw bakkerij

Karakteristieken
•  Niet oplosbaar bij het gebruik op vochtige en vette 

producten

•  Diepvriesbestendig

•  Goed strooibaar

•  Sierpoeder Speciaal - op suiker basis

•  Sierpoeder – op dextrose basis

Dawn Foods biedt een breed assortiment suikerdecoraties ter decoratie van uw gebak.
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Suikerdecoraties

212946 Granules Kaneelsmaak P2 2 x 2,5 kg 25 kg

212294 DecoKristal EX 20 kg

212298 DecoKristal Grof 25 kg

212945 Kaneelsuiker Middelgrof 25 kg

213506 Fondro Fijn 10 kg, 25 kg

212265 Sierpoeder 15 kg

212263 Sierpoeder Speciaal    5 kg

DAWN® Kaneelgranules 

DAWN® Deco Suikers 

DAWN® Fondro 

DAWN® Sierpoeder 

212441 Deco Shapes Confetti CF Mix 6 1,5 kg

212438** Deco Shapes Stars Gold 1 kg

212440** Deco Shapes Stars Silver 1 kg

DAWN® Deco Shapes 

ARTIKEL                                                                                                                                            DOOS                         BAAL E MMER
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Vloeibare 
Basissuikers

DAWN® Koekzoet s
Zoetmengsel voor de bereiding van koekdegen bestaande 

uit enkelvoudige suikers, glucose en fructose. 

DAWN® Koekcrème s

DAWN® Cuba honing s

DAWN® Honingzoet s

DAWN® Maja – kunsthoning s

Vloeibare Basissuikers

Karakteristieken
•  DAWN® Koekzoet gebruiken ter vervanging van invertsuiker 

en massee

•  Gemak: vereenvoudiging van de koekbereiding 

•  De constante kwaliteit van koekzoet en de perfect op elkaar 

afgestemde suikersamenstelling zorgen voor een hoge 

tolerantie van het bakproces en een constant eindproduct

•  Constante zuurgraad en juiste samenstelling van de suikers 

geven betere kauweigenschappen

Karakteristieken
Kristallijne pasta ter vereenvoudiging van de bereiding 

van koekdeeg

Karakteristieken
•  100 % honing van Cubaanse oorsprong

•  Natuurproduct

•  Goede bakaard en smaakvast (ook na het bakken blijft de 

honingsmaak goed)

•  Te declareren als honing(koek)

Karakteristieken
•  Een mengsel dat bestaat uit honing en invertsuiker in 

pastavorm

•  Door toevoeging van invertsuiker: 

Hogere tolerantie bij het koekbakken 

Honing is een van nature baktechnisch variabel product.  

Door toevoeging van invertsuiker worden de  

bakeigenschappen constant

•  Declaratie als honing(koek) blijft wettelijk mogelijk

•  De volle smaak van honing mét een prijsvoordeel

Karakteristieken
•  Kunsthoning - de smaak van honing - mag niet als zodanig 

gedeclareerd worden

•  Prijsvoordeel

Dawn Foods biedt onder het merk DAWN® een breed  assortiment aan vloeibare basissuikers voor diverse 

koektoepassingen. 
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Vloeibare 
Basissuikers
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DAWN® Stroop 1610 s

DAWN® Unistroop s

Karakteristieken
•  Vanwege verhoogd dextrose en maltose gehalte groter  

reducerend vermogen. Hierdoor een optimale bruinkleuring

•  Uitermate geschikt voor luxe banket, trempeer en voor het 

mengen met spijs

Karakteristieken
•  Specifiek ontwikkeld voor multifunctioneel gebruik

•  Uitermate geschikt voor tremperen, borstplaat,  

fijn banket en chocolade

240435 Cuba Honing 7,5 kg

240433 Cuba Honing 25  kg

240436 Honingzoet 25  kg

240400 Koekcrème 25  kg

240447 Koekzoet 25  kg

240453 MAJA kunsthoning 25  kg

240688 Stroop 1610 25 kg

DAWN® Vloeibare basisproducten

ARTIKEL                                                                                                                                                                                                                                                                         EMMER
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Contact
Dawn Foods Benelux 

Gijzenveld 6

NL-4817 ZE Breda   

Tel +31 76 5724 140 

Fax +31 76 5724 150

info.nederland@dawnfoods.com

www.dawnfoods.nl

Wijzigingen en fouten voorbehouden.


