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Dawn: 
Creating Happiness  

Ons ultieme doel is om via gebak geluk te creëren. Daarom verschaffen we de beste 
ingrediënten om de beste gebakjes te creëren en te serveren aan uw klant. Daar worden 

wij gelukkig van! 

Dawn Foods Benelux
Gijzenveld 6, NL-4817 ZE Breda

Telefoon +31 765 72 41 40

Telefax +31 765 72 41 50

info.nederland@dawnfoods.com

www.dawnfoods.nl

Onze beloftes waar maken, iedere dag      
Bij Dawn Foods willen we het iedere dag een beetje beter doen. Zo kunnen klanten 

steeds verrast blijven worden met spannende nieuwe smaken, heerlijke, kwalitatief 

hoogstaande producten en lekkere recepten. We creëren elke dag geluk door middel van:

Dawn Delifruit® 
Fruitvullingen
De beste kwaliteit fruit voor een 
heerlijk verse smaak

FRUIT
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Frambozen Aardbeien 

Bramen Zwarte bessen 

Lingonbessen  
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vrucht Rabarber
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Appels Peren
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Of het nu een verjaardag, een 

bruiloft, een high tea of te midden 

van vrienden of familie is, het gaat 

om de fijne momenten in het leven. 

Wat heerlijk dat al deze momenten nu 

gevierd kunnen worden met de beste 

gebaksproducten van Dawn. Creating 

Happiness, daar staan wij voor!  

Dawn seizoenen fruitoverzicht
Met ons brede assortiment fruitvullingen kunt u het hele jaar door ‘seizoensproducten’ aanbieden.

Ready to Create

Fruitvullingen zijn ideaal voor het vullen, decoreren of  
verrijken van de vruchtensmaak van vele desserts, taarten, 
vruchtenvlaaien, stukswerk, mousses, etc...

Fruitvullingen bestaan uit hele vruchten, vruchtenconcentraat, -pulp of -puree en zijn 
speciaal ontwikkeld voor ‘verse’ toepassingen. Ze onderscheiden zich door:

• de kwaliteit en herkomst van het fruit;

• het pure van fruit;

• het % fruit.

•  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.



Het assortiment
Keuze uit 3 fruitgehaltes:

DELIFRUIT Xtra (hiervoor bekend onder de naam Tradition/Topfruit) 

Dawn Fruitvullingen
Wij bieden:

•  een breed assortiment van verschillende smaken verkrijgbaar in diverse 

verpakkingsformaten;

•  de hoogste kwaliteit fruit van zorgvuldig geselecteerde herkomst: Belgische Jonagold 

appels, Montmorency rode kersen, Williams peren, Pandi donkere zure kersen, etc...;

• een keuze uit 15-90% fruitgehalte;

• puur natuurlijke smaakstoffen;

• kant-en-klaar voor gebruik, zo uit de verpakking.

Smaakvol, gezond en traceerbaar fruit geeft 
toegevoegde waarde aan onze Dawn-fruitvullingen

•  Om de traceerbaarheid te waarborgen, bewaakt Dawn de herkomst van het fruit door te 

werken met geselecteerde leveranciers en producenten. Al onze producenten passen een 

kwaliteitsmanagementsysteem toe (BRC, ISO,..) en werken met EU-gereguleerde en gecon-

troleerde pesticidenprogramma’ s.

•  Om de beste smaak te garanderen, selecteren we fruit van de allerhoogste kwaliteit van de 

beste fruitrassen, wat garant staat voor de beste smaak.

•  Een keuze uit 15-90% fruitgehalte.

•  Al ons fruit is afkomstig uit landen die alle EU- en internationale voorschriften op het gebied 

van levensmiddelenwetgeving naleven.

Puur natuurlijk, altijd beter

Consumenten letten steeds beter op hun gezondheid en ‘natuurlijkere’ producten winnen 

sterk aan populariteit. Alle aromacomponenten in onze fruitvullingen zijn puur natuurlijk.

- Assortiment fruitvullingen met een fruitgehalte van 90% en een traditioneel, vers uiterlijk
- Verse vruchtenpuree vormt het belangrijkste bindmiddel
- Verkrijgbaar in emmers van 5,5 of 11 kg
- Bereid met vers geschilde appels

- Selectie fruitvullingen met een fruitgehalte van 15 tot 50%
- Dezelfde heerlijke smaak met een lager fruitgehalte
- Een houdbaarheid van 9 maanden
- Bakvast en diepvriesstabiel

- Breed assortiment fruitvullingen met een fruitgehalte van 60-70%
-  De meeste van onze Delifruit-producten bevatten hele vruchten, behalve Framboos,  

Citroen, Sinaasappel en Passievrucht
-  In blik blijft het pure van fruit nog beter bewaard en is de houdbaarheid tot 24 maanden 

verlengd
-  Het zetmeel heeft een hoog water absorptievermogen en geeft de Delifruit-producten een 

mooie, gladde textuur
- Bakvast en diepvriesstabiel

DELIFRUIT CLASSIC

DELIFRUIT DAILY 

Nieuwe verpakking voor Dawn fruitvullingen, 

hiervoor bekend onder de naam Fruibel.

Traditionele smaken / Evergreens Speciale en trendy smaken / Specialties
Artikelcode Productnaam Smaak Fruitgehalte Ras/Herkomst Verpakking

800291303 DELIFRUIT CLASSIC AARDBEI 60% fruitgehalte Senga Sengana emmer 5,5 kg

800568300 DELIFRUIT XTRA APPEL 10/10 90% fruitgehalte Jonagold emmer 11 kg

800314333 DELIFRUIT CLASSIC BOSBES 60% fruitgehalte Canadese bosbessen blik 2,7 kg

800686333 DELIFRUIT CLASSIC DONKERE KERS 70% fruitgehalte Pandi blik 2,7 kg

800188301 DELIFRUIT CLASSIC DONKERE KERS 70% fruitgehalte Pandi emmer 5,5 kg

800274300                                                           DELIFRUIT CLASSIC FRAMBOOS 60% fruitgehalte Polana emmer 6 kg

Artikelcode Productnaam Smaak Fruitgehalte Ras/Herkomst Verpakking

800157333 DELIFRUIT CLASSIC ANANAS 60% fruitgehalte Queen Victoria blik 2,7 kg

800278333 DELIFRUIT CLASSIC BOSVRUCHTEN 60% fruitgehalte Diverse blik 2,7 kg

802309333 DELIFRUIT CLASSIC BRAAM 60% fruitgehalte Diverse blik 2,7 kg

803245301 DELIFRUIT CLASSIC EXOTIC 70% fruitgehalte Diverse  emmer 6 kg

800587333 DELIFRUIT CLASSIC LINGONBES 60% fruitgehalte Diverse blik 2,7 kg

800309333 DELIFRUIT CLASSIC MANGO 60% fruitgehalte Totapuri blik 2,7 kg

800699333 DELIFRUIT CLASSIC PASSIEVRUCHT 60% fruitgehalte Flavicarpa blik 2,7 kg

801476300 DELIFRUIT XTRA PEER 90% fruitgehalte Williams peer emmer 5,5 kg

800347333 DELIFRUIT CLASSIC RABARBER 60% fruitgehalte Diverse blik 2,7 kg

800298333 DELIFRUIT CLASSIC RODE BES 60% fruitgehalte Diverse blik 2,7 kg

800343333 DELIFRUIT DAILY RUM ROZIJNEN 45% fruitgehalte Diverse blik 3,1 kg

800321333 DELIFRUIT DAILY SINAASAPPEL 44% fruitgehalte Florida blik 2,7 kg

800172333 DELIFRUIT CLASSIC ZWARTE BES 60% fruitgehalte Diverse blik 2,7 kg

Dawn produceert sinds de jaren 90 fruitvullingen in een notenvrije, ISO 9001, BRC-Food en halal-gecertificeerde locatie.


