
New Compounds
All natural flavours 
Dawn  
Fondantok

Create

✔ Magas minőségű cukormázak széles választéka

✔ Kis méretű és praktikus csomagolás

✔ Praktikus megoldás minden fajta alkalmazás esetén

✔ Dawn Arompasztákkal kombinálva az ízek és színek szinte végtelen 

számú variációját készítheti el

Látogasson el a www.dawnbakery.com/fondant oldalra

további részletekért és recept inspirációkért, vagy keresse fel értékesítőinket.



Legfőbb célunk, hogy édességeink mindenhová csempésszenek egy kis boldogságot.

Ennek megfelelően a legjobb hozzávalókat biztosítjuk ahhoz, hogy Ön a legkiválóbb

cukrászsüteményeket alkossa meg és kínálja vásárlóinak!

Minket ez tesz boldoggá!

Ígéreteinkhez hűen nap, mint nap
Mi a Dawn Foods-nál minden nap egy kicsit jobbak akarunk lenni. Hogy Ön izgalmas

új ízekkel, élvezetes, magas minőséget képviselő termékekkel és ízletes receptekkel

lephesse meg vásárlóit. Minden napra jut egy kis boldogság, mert:

•	 Az ízek kellemesebbek, 1920 óta vagyunk a hagyományos, helyi receptek szakértői és   

szenvedélyünk, hogy felfedezzük a világ új ízeit a cukrászat terén.

• A hozzávalók jobb minőségűek, folyamatosan a minőség tökéletesítésén munkálkodunk, 

 mivel csak a legjobb hozzávalókkal lehet a legjobb végeredményt elérni.

•  Termékeink célszerűbbek, megoldásainkat minden termékkel egy kicsit még jobban az 

 Ön dinamikusan változó speciális igényeihez igazítjuk.

•  Nagyobb kreativitásnak engednek teret, végtelen sok ötletet adunk, a legfrissebb 

 trendeken alapuló, ínycsiklandó recepteket és bámulatos alkalmazási technikákat bocsátunk 

 az Ön rendelkezésére.

Dawn:   
Creating Happiness  

Cikkszám Kategória Megnevezés Szín Kiszerelés

803260301 Prémium Dawn Fondant Sublime Cukormáz Fehér 7kg-os vödör

772513100 Klasszikus Dawn Fondant Extra Cukormáz Fehér 8kg-os vödör

A választék
Standard kínálatunk két minőségi szintet foglal magába..

       É                  Fenséges Cukormáz

✔ Időt takarít meg 
✔ Gyorsan szárad
✔ Intenzív fehér szín
✔ Gyönyörűen csillog
✔ Dawn Aromapasztákkal kombinálva szinte végtelen számú íz- és színvariáció

                        Fondant Extra
✔ Intenzíven fehér szín, melyet az idő 
múlásával is megőriz
✔ Nagyon finom kristályok, sima állag

prÉMiuM

KLASSZiKuS

✔ Kis méretű, praktikus csomagolás 
✔ Hűtés-, fagyasztás- és kiolvadásálló
✔ Nem folyik szét és nem repedezik
✔ Többféle alkalmazási lehetőség

✔ Praktikus csomagolás
✔ Nem válik el a terméktől

www.dawnfoods.hu
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Szkennelje be  
az oktató videó

megtekintéséhez


