
FEDEZZE FEL ÚJRA A NAGY KLASSZIKUSOKAT ÉS LEGYEN MÉG SIKERESEBB!

Vegye be csapatába a Dawn-t, hogy megalkothassa a legkiválóbb süteményeket! 
Vegyen ihletet a múltból és adjon mellé egy új ötletet! Lepje meg vendégeit!

Látogassa meg a dawnfoods.hu weboldalunkat! 



FEDEZZE FEL A KALSSZIKUSOKAT

A cukrászok fortélyosságának nincs párja a világon. Gondoljonk bele; világszinvonalú 

alapanyagokból készít hagyományos és újszerű recepteket hogy temékek 

készülhessenek, melyek olyan finomak, amilyen gyönyörűek. Ennek ellenére a mai 

piaci körülmények között még többet kell tenni a sikerért. Elfogadja ön a kihívást, 

hogy kitűnjön a sorból? Ha igen, működjön együtt a Dawn-nal. Hozzásegítjük a 

sikerhez és olyan termékek készítéséhez, amelyekért szívesen tesznek egy kitérőt 

vendégei!

ENGEDJE SZABADJÁRA SZAKTUDÁSÁT

www.dawnfoods.hu



Sokszor egy apró változtatás hatalmas különbséget eredményez. Így 

történik ez a helyi specialitásokkal is: adjon egy csipetnyi kreatívitást 

a jól fogyó hagyományos termékhez. Egy apró trükk, nűansznyi 

változtatás elég, hogy  a ma “jól fogyogató” igazi nyerő termékként 

szülessen újjá. Mindössze annyit kell tennie, hogy dolgozzon együtt 

velünk az   “Új Hagyományok Megteremtésén” .

ÖTLETELJÜNK EGYÜTT

CSATLAKOZZON A DAWN-HOZ

Működjön együtt a Dawn-nal és alkosson süteményeket ami 

meghódítja a vásárlók szívét! Segíteni fogjuk a hagyományos 

helyi és regionális klasszikusok újraértelmezésében. Séfjeink, a 

tudásunk és kiváló alapanyagaink segítenek különlegeset alkotni. 

Számunkra ezt jelenti az új hagyományok teremtése.



Somlói - egy nagyon jól ismert recept, melyet az 1960-as évek óta 

készítenek. Mennyei vaníliás csokis piskótatészta vaníliás csokoládés 

öntettel. A hagyományos recept szerint a sütemény kanalazható 

vagyjégkrémlapáttal  fogyasztható.

A mákos vagy diós bejgli a legnépszerűbb süteményfélék 

Magyarországon, háziasszonyok is szívesen készítik Karácsony és 

Húsvét táján. Az eredeti recept szerint pozsonyi tésztát töltenek meg 

mákkal vagy diótöltelékkel.

Az újítást a sütemény lelkének módosításával - apró vanília és 

csokoládé gyolyók a süteményben - értük el. Emellett  Crème Brülée-t 

használtunk a töltésnél és narancs Decorgel-t a befejezéshez.

A recept  “ráncfelvarrásakor” a sütemény külcsínyén változtattunk. 

A kerekded lepény forma és a töltelékhez adott gyümölcsök még 

ünnepibbé varázsolják ezt a kiváló süteményt.

SOMLÓI

MÁKOS DIÓS TART

EREDETI RECEPT

Séfjeink által újragondolva

Séfjeink által újragondolva

EREDETI RECEPT



A LEGJOBB RECEPTEK
FORGALMA NÖVELÉSÉHEZ

A hazai cukrászokkal közösen, a Dawn Séfjei hagyományos nemzeti receptek kreatív 

megújításán dolgoznak. Segítünk Önnek újra feltalálni a helyi különlegességeket, - mint 

pl. a Somlói vagy az Esterházy - úgy, hogy az Ön terméke kitűnjön a sorból. Ez az egyik 

legjobb módja forgalma növelésének.

TEREMNTSÜNK EGYÜTT ÚJ HAGYOMÁNYOKAT



Flódni Torta - a Karácsonyi és az Újévi időszak egyik 

legnépszerűbb receptje. Rétegelt tortaforma, főzött dióval és 

mákkal, esetleg alma és szilvatöltelékkel gazdagon töltve.

Eszterházy - a hagyományos magyar sütemény III. Galánthai Esterházy 

Anton Pál után kapta a nevét. Budapesti cukrászok álmondták meg a 

receptjét a XIX. Század vége felé. A sütemény konyakkal és vaníliával 

fűszerezett vajkrémmel készül, melyet négy-öt mandulás vagy diós 

meringue tészta réteg közé töltenek és az egészet fondant mázzal 

vonják be. A tetejét karakteres csokoládésávok díszítik.

A megújulást ebben az esetben az ünepélyesebb külső és a 

tovább fokozott ízek adják. A termék elegáns, kerek torta formájú. 

A könnyű mák krémtölteléket dió moussal-al párosítottuk. A 

sütemény meglepő befejezése: mákos Decorgel. Ez a recept 

valóban különleges, felejthetetlen pillanatokat okoz az ünnepi 

időszakban.

Az újítás itt az, hogy egyedi alakzatot és formátumot képzeltünk 

el ennek a különleges süteménynek. A forma: kisebb méretű és 

dómszerű kialakítású. A dió ízesítés a termék “szívébe” kerül, ahogy 

betöltjük, majd megpörköljük a habos meringue dekorációt a 

felületen.

FLÓDNI

ESZTERHÁZY KUPOLA

www.dawnfoods.hu

EREDETI RECEPT

EREDETI RECEPT

Séfjeink által újragondolva

Séfjeink által újragondolva 



VEVŐSIMERET

PIACI BETEKINTÉS

A desszertek fogyasztása nem csak az evésről szól. 

Ismerjük, milyen jó érzés tölti el a vevőket már a 

fogyasztás gondolatától, vagy vásárlás közben. 

Egy látogatás a cukrászdájában, teljessé téve az Ön 

figyelmességével minden érzéket jóllakat. Az Ön kiváló 

minőségű termékei - további pozitív élményekkel 

gazdagítva - biztosítja a visszatérő vevőt üzletébe.

Dawn Foods folyamatosan invesztál a legújabb piaci trendek 

megismerésébe és igyekszik megismerni a szakemberek 

véleményét. Azért teszünk így, hogy támogathassuk Önt a 

legjobb megoldásokkal a siker érdekében. 



CSÁBÍTSA EL
VÁSÁRLÓJÁT!

A fogyasztók többsége szereti kipróbálni az újat, de 

mégis általában a jól megszokott, kipróbált termékeket 

vásárolják. Miért ne varázsolhatná el őket egy rafinált 

fogással megújított régi klasszikus süteménnyel? 

www.dawnfoods.hu



Mézes szelet - tradícionális magyar-szlovák recept. Mézzel ízesített 

lágy tészta, vanília krémmel töltve és csokoládéval lefedve.

A változást a mézes ízesítés kiterjesztésével és a sütemény külcsínyének 

fokozásával értük el. Több mézet használtunk a tortában és hozzáadtuk a 

mousse-hoz is. Az egészet csillogó Caramel Decorgel-el díszítettük.

MÉZES SZELET

EREDETI RECEPT

Séfjeink álta újragondolva

Túrós pite - a nagy hazai klasszikus, linzertésztába töltött túrótöltelék... 

Több variációban is ismert a magyar piacon. 

A frissítéshez javasoljuk cookie (kekszkorong) tészta -zabos, csokis, 

natúr - használatát. És bár ott a túrótöltelék, az eredetinél lágyabb 

textúrát kapunk. A lágy gyümölcsös túrótöltelék ellenállhatatlan.

KEKSZES SAJTTORTA
EREDETI RECEPT

Séfjeink által újragondolva



EZ A CÉLUNK , HOGY ÚJ 
HAGYOMÁNYT TEREMTÜNK
Nyereségre számíthat, amikor csatlakozik  

hagyományteremtő kezdeményezésünkhöz. 

Partnereként tudásunkkal, szolgáltatásainkkal 

valamint széles és kifinomult termékválasztékunkkal 

járulunk hozzá az Ön sikereihez. Számíthat folyton 

megújuló ötleteinkre, innovatív termékeinkre, a 

legszebb kivitelű végtermék receptekkel támogatva.

Sőt….eredeti recepteket is tudunk önnek biztosítani, 

és igény szerint séfmestereinkkel is tud találkozót 

egyeztetni további támogatásért.

Szenvedéllyel és szakmai fortéllyal, közösen új 

hagyományt teremtünk. 

További információkért és ötletekért forduljon hozzánk bizalommal.

Dawn Foods Hungary Kft.
H-1103 Budapest, Kőér u. 2/a.
+ 36 1 7010 020
Info.Hungary@dawnfoods.com 

WWW.DAWNFOODS.HU 


