
3,5 kg kiszerelésű mixek Brosúra:  

KEVERJE KI SIKERÉT A DAWN 
3,5 KG-OS KEVERÉKEIVEL!



100 éve már, hogy a Dawn Foods különös figyelmet fordít arra, hogy 
vásárlói részére betekintést nyújtson a gazdasági fejleményekbe, 
az innovációkba és stratégiákba, hogy segítse őket cukrászatuk 
növekedésében.  Ami egy ízletes fánkrecepttel indult, mára már egy 
globális szakértői hálózattá nőtte ki magát, amely minden nap azon 
dolgozik, hogy az Ön megbízható  tanácsadójaként támogassa Önt 
cukrászata fejlesztésében és vásárlói igényének kiszolgálásában. 
A sarki cukrászatoktól a vezető gyárakig, a Dawn mindent megtesz 
azért, hogy Ön és vásárlói megünnepelhessék az élet édes pillanatait

A DAWN FOODS 
TÖRTÉNETE

WWW.DAWNFOODS.COM

Inspirációért és segítségért 
keresse fel honlapunkat!
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MASHUP ADVENTURE

Ma már a kultúrákon átívelő ízek meglepő kombinációinak és csavarjainak kipróbálásakor 
kevesebb kockázattal jár kalandvágyónak lenni, miközben az egyedülálló ízélmény 
továbbra is biztosított.
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Az idő értékes, épp ezért az emberek folyton új válaszok után kutatnak arra a kérdésre, 
hogyan takarítsák meg és hogyan használják ki azt minél jobban. Egyszerű, hatékony 
megoldásokat keresnek, melyek nem járnak az élelmiszer minőséggel kapcsolatos 
kompromisszumokkal.

KÖVESSE A TRENDEKET, NÖVELJE MEG ELADÁSI 
SZÁMAIT, HALADJA MEG VÁSÁRLÓI ELVÁRÁSAIT

Szenvedélyesen törekszünk arra, hogy segíthessünk Önnek minden egyes vásárlója látogatását emlékezetssé 

varázsolni. A fogyasztói elvárások a süteményekkel szemben elég változóak. Ezért könnyítjük meg Önnek a 3,5 
kg-os keverékeinkkel a sütemények elkészítését a magas minőségű alapanyagokkal az aktuális piaci trendek 
figyelembe vételével, mindezt azért, hogy Ön és vásárlói megünnepelhessék az élet édes pillanatait. 



A Dawn partnereként Ön nem csupán kiváló termékeket kap. A különleges partneri kapcsolat, a szakértelem és az elkötelezett 
segítség mind rendelkezésére állnak, hogy cukrászdáját sikerre vigye. Az amerikai keverékek kisebb kiszerelése egy új 
termékvonalat képvisel, hogy megkönnyítsük Ön és munkatársai munkáját.  

A DAWN ÚJRAGONDOLT 3,5 KG-OS TERMÉKPORTFÓLIÓJA

A Dawn® 3,5 kg-os Amerikai keverékei 
magas minőségű alapanyagokból 
készülnek, amelyek az ízletes 
sütemények garanciái. 

Jól bevált és eredeti termékek, 
amelyek megbízható minőséget és 
teljesítményt nyújtanak.
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TOVÁBBFEJLESZTETT RECEPTEK
Mindegyik recept természetes és pálmaolajmentes alapanyagokból áll, a csokoládés receptek esetén pedig UTZ kakaó 

felhasználásával készültek.

Kategória Cikkszám Megnevezés Csomagolás Kiszerelés Recept  Íz Szavatosság 
(hónap)

TORTÁK
6.00075.006 DAWN CREME CAKE MIX VANÍLIA DOBOZ 4 x 3.5 KG MIX+VÍZ VANÍLIA 12

6.00076.006 DAWN CREME CAKE MIX CSOKOLÁDÉ DOBOZ 4 x 3.5 KG MIX+VÍZ CSOKOLÁDÉ 12

6.00082.006 DAWN CAKE MIX RÉPA DOBOZ 4 x 3.5 KG MIX+VÍZ RÉPA 12

6.00086.006 DAWN CAKE MIX VÖRÖS BÁRSONY DOBOZ 4 x 3.5 KG MIX+VÍZ VÖRÖS BÁRSONY 12

0.00000.000 DAWN CAKE & MUFFIN MIX SÓS DOBOZ 4 x 3.5 KG MIX+VÍZ+OLAJ NEUTRÁLIS/SÓS 12

TORTÁK

Kategória Cikkszám Megnevezés Csomagolás Kiszerelés Recept  Íz Szavatosság 
(hónap)

MUFFINOK
6.00079.006 DAWN MUFFIN MIX VANÍLIA DOBOZ 4 x 3.5 KG MIX+VÍZ+OLAJ VANÍLIA 12

6.00080.006 DAWN MUFFIN MIX CSOKOLÁDÉ DOBOZ 4 x 3.5 KG MIX+VÍZ+OLAJ CSOKOLÁDÉ 12

MUFFINOK

Kategória Cikkszám Megnevezés Csomagolás Kiszerelés Recept  Íz Szavatosság 
(hónap)

AMERIKAI KEKSZEK
6.00077.006 DAWN COOKIE MIX VANÍLIA DOBOZ 4 x 3.5 KG MIX+VÍZ+VAJ VANÍLIA 12

6.00078.006 DAWN COOKIE MIX CSOKOLÁDÉ DOBOZ 4 x 3.5 KG MIX+VÍZ+VAJ CSOKOLÁDÉ 12

AMERIKAI KEKSZEK

Kategória Cikkszám Megnevezés Csomagolás Kiszerelés Recept  Íz Szavatosság 
(hónap)

EGYÉB AMERIKAI TERMÉKEK
6.00081.006 DAWN CAKE BROWNIE MIX DOBOZ 4 x 3.5 KG MIX+VÍZ+OLAJ CSOKOLÁDÉ 12

6.00083.006 DAWN WAFFLE MIX VANÍLIA DOBOZ 4 x 3.5 KG MIX+VÍZ VANÍLIA 12

6.00084.006 DAWN CRUMBLE MIIX VANÍLIA DOBOZ 4 x 3.5 KG HASZNÁLATRA KÉSZ VANÍLIA 12

6.00085.006 DAWN PANCAKE MIX VANÍLIA DOBOZ 4 x 3.5 KG MIX+VÍZ VANÍLIA 12

SPECIALITÁSOK

TRUSTEDTRUSTED
QUALITYQUALITY
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A Tortakeverékek 
jellemzői 
• Kiváló tésztaszilárdság

• Krémes és ínycsiklandozó íz

•  Ízek széles választéka a 

hagyományostól a trendiig

• Fenntartható alapanyagok

AMERIKAI STÍLUSÚ TORTA KEVERÉKEK, 
EGYSZERŰ ÉS SOKOLDALÚ ALKALMAZÁSSAL
A nehéz felvert tésztájú tortakeverékeink rengeteg különböző felhasználásra alkalmasak. 

Készítsen belőlük nem csupán tortákat, de tartokat, kevert tésztákat és akár muffinokat is! 

A sokuldalúságuk és könnyű alkalmazásuk a tökéletes eredmény zálogát jelentik minden egyes sütésnél, akár 

a szaktudás nélküli készítőknek is. Ráadásul kiválóan kombinálhatóak más alapanyagokkal, így az alkalmazási 

lehetőségeinek határa végtelen. A termékek számos ízben elérhetőek.

Alkalmazási előnyök: • Szilárd alaptészta • Ideális mennyiség • Kitűnő formatartás • Tökéletesen alkalmas 

töltelékek és magvak, csokoládé darabok, stb. megtartására  • Számtalan felhasználási lehetőség, akár 

muffinokhoz is • Fagyasztás- és kiolvasztástűrés sütést követően

TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT FORDULJON BÁTRAN MUNKATÁRSAINKHOZ!

MEGBÍZHATÓ MEGBÍZHATÓ 
MINŐSÉGMINŐSÉG
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A Muffin keverék 
jellemzői 
•  Authentikus amerikai íz, 

megjelenés és textúra

•  Számtalan ízben az édestől a 

sósig

• Fenntartható alapanyagok

 

AMERIKAI STÍLUSÚ MUFFIN KEVERÉKEK 
BÁRMILYEN MUFFINHOZ
Akár tulipán akár gomba alakú muffint szeretne készíteni, a Dawn Muffin keverékek sosem 

hagyják Önt cserben. Tegyen rá feltétet, töltse meg, szabja igényeire a muffinját, keverékeink 

helyt fognak állni. Csak adjon hozzá csokoládé darabokat, friss vagy aszalt gyümölcsöket 

vagy magvakat és fejezze be Dawn Icingokkal (bevonókkal) vagy Frostingokkal (készre kevert 

zsírkrémekkel)!

Csak egy kis víz és olaj kell! Az Ön igényeire szabva fejlesztettük ki Muffin keverékeinket. A finoman nedves 

mégis levegős textúrájú muffinok kiválóan megtartják a magvakat, gyömölcsöket, csokoládét és pompás 

kupolás tetőt növesztenek. Hasznalja bármilyen típusú muffinhoz! 

Alkalmazási előnyök: • Egyszerű elkészítés: csak adjon hozzá olajat és vizet• Kiválóan megtartja a magvakat, 

gyümölcsöket, stb. • Fagyasztás- és kiolvasztástűrés sütést követően • Állandó magas minőség

TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT FORDULJON BÁTRAN MUNKATÁRSAINKHOZ!

MEGBÍZHATÓ MEGBÍZHATÓ 
MINŐSÉGMINŐSÉG



 

6www.dawnfoods.com

A Brownie & Amerikai keksz 
(Cookie) 
keverékek előnyei
• Authentikus amerikai íz, megjelenés és 

textúra 

• Rusztikusan repedt felszín

• Valódi csokoládéval

• Fenntartható alapanyagok

A Dawn brownie és amerikai keksz (cookie) keverékek az eredeti, autentikus amerikai receptek 

alapján készültek, hogy Ön a legjobb ízzel és textúrával szolgálhasson a vendégeinek!  

Csak adjon hozzá vizet és zsiradékot és már jó úton is halad az autentikus amerikai brownie és cookie elkészítéséhez! 

A cookie ropogós felszíne lágy belsőt rejt és elérhető a népszerű vanília és csokoládé ízben. A brownie pedig 

rusztikusan repedt, világosabb barna felszínű, ahogy az a nagy könyvben az meg van írva!

AMERIKAI STÍLUSÚ BROWNIE ÉS COOKIE 
KEVERÉKEK AZ AUTENTIKUS RECEPTBŐL

TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT FORDULJON BÁTRAN MUNKATÁRSAINKHOZ!

A Brownie keverék alkalmazási előnyei:• Repedt felszín • Egyszerű elkészítés: csak adjon hozzá olajat és vizet 

• Fagyasztás- és kiolvasztástűrés sütést követően. Az Amerikai keksz(cookie) keverék alkalmazási előnyei: • 

Tömör, ízgazdag cookie ropogós felülettel • Egyszerű elkészítés: csak adjon hozzá olajat és vizet • Fagyasztás- 

és kiolvasztástűrés sütést követően 

MEGBÍZHATÓ MEGBÍZHATÓ 
MINŐSÉGMINŐSÉG
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A Gofri & Palacsinta
 keverékek jellemzői
• Klasszikus ízesítés, 

továbbfejlesztett íz

• Számos kombinációs lehetőség

•  Megbízható eredmény minden 

alkalommal

TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT FORDULJON BÁTRAN MUNKATÁRSAINKHOZ!

A gofri keverék alkalmazási előnyei: • Egyszerű elkészítés: csak adjon hozzá olajat és vizet

• Megbízható íz, kiterjedés és textúra. A palacsinta keverék alkalmazási előnyei: • Sima, lágy és puha 

tészta • Egyszerű elkészítés: csak adjon hozzá vizet • A jól ismert textúra és mennyiség

A Dawn gofri és palacsinta keverékei eredeti, autentikus amerikai receptek alapján készültek, hogy 

Ön a legjobb és autentikus ízzel és textúrával kápráztathassa el a vevőit.

A klasszikus, könnyű és puha gofrik az ínycsiklandozóan ropogós kéreggel a nap bármely szakaszában tökéletes 

választásnak bizonyulnak. A sima és könnyeden puha textúrájú palacsinták pedig a tökéletes amerikai reggeli 

megtestesítői. 

AMERIKAI STÍLUSÚ SÜTÉS REGGELIRE, 
EBÉDRE, NASSOLNI VAGY DESSZERTNEK

MEGBÍZHATÓ MEGBÍZHATÓ 
MINŐSÉGMINŐSÉG



KÉRDÉSE VAN VAGY INSPIRÁCIÓT KERES?
Látogasson el a honlapunkra! WWW.DAWNFOODS.COM

MEGALAPOZOTT BIZALOM
Immár  100   éve,  hogy  vásárlóink (a  sarki  cukrászatoktól kezdve a legnagyobb gyártókig) 
számíthatnak a Dawn Foods segítségére cukrászatuk sikerének növelésében. Legyen szó 
akár egy-egy gondosan kiválasztott keverékről, akár a legújabb innovációkba és globális 
perspektívákba való betekintésről, vagy esetleg inspiráló cukrász szakértői fogásokról, mi 
az Ön rendelkezésére állunk.
A Dawn Food támogatja vásárlóit a pillanatok emlékezetessé varázslásában. 

Krémporok: 

A Dawn krémporok a legkiválóbb minőségű alapanyagokból készültek amelyekkel Ön 
egyszerűen készíthet ellenállhatatlan süteményeket a vásárlói legnagyobb örömére.

Nyűgözze le vásárlóit a Dawn 3,5 kg-os keverékeivel és a még csodásabb élményért párosítsa további Dawn termékekkel!
A DAWN SEGÍTSÉGÉVEL MIND AZ ÖNÉ LEHET

      Töltelékek: 

A Dawn széles skáláját kínálja a használatra 
kész, magas gyümölcstartalmú, kiváló 
minőségű, első osztályú gyümölcsökből 
készült gyümölcskészítményeknek. A 
használatra kész termékek sütés-, fagyasztás- 
és olvasztásállók, ragyogóan fényesek, 
továbbá könnyen kezelhetőségükön túl 
számos különböző elkészítési módhoz 
alkalmasak. .

Dekoráció: 

Ha már csak a kis “extrát” keresi süteménye 
méltó befejézéséhez, forduljon hozzánk, 
hiszen a Dawn-nál mindig megtalálja 
a megfelelőt az exkluzív dekorációk és 
csokoládék széles választékából.

KOMPLETT MEGOLDÁSOK

Icingok és Glazúrok: 

Akár tökéletesen fedő csokoládés icingra van 
szüksége, akár egyenletesen fénylő glazúrra, 
a Dawn Icingok és Glazúrok stabil, könnyen 
használható lehetőségetket kínálnak Önnek 
különböző ízekben.

Dawn Foods Hungary Kft.
H-1103 Budapest, Köér u. 2/a.

+ 36 1 7010 020
Info.Hungary@dawnfoods.com


