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Sosem volt ilyen gyors és egyszerű a fánkok bevonása! A Dip Quikkel könnyen 

elkészítheti saját, személyre szabott alkotásait! A vásárlók hajlandóak többet 

fizetni a kézműves, különlegesen dekorált fánkokért. 

A Dawn Dip Quik szobahőmérsékleten alkalmazható - nem igényel 

felmelegítést - használatára, képesítéstől függetlenül, bárki képes.

Kezdje el bevonni felfagyasztott fánkjait, színezze és ízesítse az icingot kedve 
szerint Dawn Aromapasztával!

A DAWN BEMUTATJA

DIP QUIK, FORRADALMIAN ÚJ ICINGDIP QUIK, FORRADALMIAN ÚJ ICING



JANUÁRJANUÁR

Hull
a pelyhes

DERES FÁNKOK 
A fánkokat a téli csodaország inspirálta. 
Az icinghoz Dip Quiket használtunk, melybe Dawn VaniStar vanília 
poraromát tettünk. A tetejét pedig megszórtuk dekorgyöngyökkel, 
melyek a tél színeit adják vissza.



Hull
a pelyhes



A vásárlók            
     elcsábítása

FEBRUÁRFEBRUÁR

VALENTIN NAPI KEDVENCEK 
Ki nem örülne egy szál rózsának és egy édes meglepetésnek? 
Ez a márvány effekt a Dawn Málna Compound hozzáadásával készült. 
A titok az, hogy az aromapasztát csak részben kell elkeverni a Dawn Dip 
Quikben. Ezt követően már lehet is mártani a fánkokat!



A vásárlók                 elcsábítása



ITT A 
tavasz!

MÁRCIUSMÁRCIUS

EPRES SPECIALITÁS - BEIGNET 
A Dip Quik egyaránt alkalmazható Berliner / Beignet bevonására. Dawn 
Eper Compoundot kevertünk a Dip Quikbe. Mi már a látványától is 
ráhangolódunk az eperszezonra.  Egy vaníliás töltelékkel igazi klasszikus 
tavaszi ízkombinációt érhetünk el.
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tavasz



JO
REGGELT
EDESEM

I

I
I i



Kellemes 
Húsvétot

& tojásvadászatot!



Levendula
bájos

ÁPRILISÁPRILIS

VIRÁGZÁS
Lepje meg vásárlóit ezzel a trendi ízzel és gyönyörű külalakkal! 
A Dip Quikhez Dawn Compound Pisztáciát tettünk és dekorációként  
tört pisztáciát és morzsolt levendulát használtunk fel.



Levendula
bájos



csoda
Gyümölcsös

MÁJUSMÁJUS

VIRÁGOK & GYÜMÖLCSÖK KAVALKÁDJA
Hozzon létre igazi gourmet fánkokat a Dip Quikkel. Dawn VaniStar 
vanília poraromát tettünk bele, és a tetejét ehető virágokkal, valamint 
erdei szamócával díszítettük.



csoda
Gyümölcsös
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JÚNIUSJÚNIUS

FRISSÍTŐ CITROM
Egy újabb izgalmas ízkombináció: Lepje meg vásárlóit a Dawn Dip 
Quik, a Citrom és a Kardamom ízvilágával. Dekorációként használjon 
fekete szezámmagot és friss citromkarikákat!
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Nyári 
szünet!



ÉLVEZD
a szünidőt
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JÚLIUSJÚLIUS

TINIZSONGÁS
Hozzon létre különböző textúrájú & ízű kombinációkat gyümölcsös 
reggeli műzlikarikákkal. A bevonó természetesen Dawn Dip Quik.



vakáció
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AUGUSZTUSAUGUSZTUS

ROPOGÓS FINOMSÁGOK
Az édes és sós kombinációk egyre inkább divatba jönnek. Próbálja ki 
ezeket a Zöldséges finomságokat a kurkuma csavarával.
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Juharszirup 
és

Bacon

SZEPTEMBERSZEPTEMBER

ÉDESEN ROPOGÓS BACON
Élvezze ezt az amerikai fánk klasszikust.
A Dip Quiket Dawn Compound Karamellel ízesítettük, majd a tetejét 
ropogós baconnel és juharsziruppal díszítettük.



JuharszirupésBacon



OKTÓBEROKTÓBER

BORZONGATÓ FINOMSÁGOK
Európában egyre népszerűbb ünnep a Halloween. 
Ez nagyszerű lehetőséget nyújt arra, hogy megmutathassa kreativitását, 
és hogy ínycsiklandozó finomságokat kreáljon. 
Nem csak a gyerekek fogják élvezni, hanem a felnőttek is.

borzongato fin
omsagok, ,
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Bekoszont az
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NOVEMBERNOVEMBER

BEKUCKÓZÓS ESTÉK
Minél hűvösebb az időjárás, annál inkább kívánja szervezetünk a kiadós 
ételeket. Ez az alkotás pástétommal töltött és borban karamelizált 
hagymával, valamint Dip Quikkel és snidlinggel díszített.
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Kis karácsony,
nagy karácsony

DECEMBERDECEMBER

KARÁCSONYI LÁZ
Készítse el saját szezonális fánkjait a legrugalmasabb módon. Adjon a 
Dip Quikhez különböző ételfestéket és kombinálja ezeket karácsonyi 
dekorációkkal.



     az év
Legcsodálatosabb
   ideje



     A
  Legboldogabb

Évszak
              mindközül...



Kis karácsony,
nagy karácsony



Ki szeretne tűnni a tömegből? Akkor készítsen saját, egyedülálló fánkokat! 

Biztosítson személyre szabott élményt vásárlóinak azzal, hogy előttük mártja, 

díszíti a fánkokat.

A Dawn Dip Quikkel lehetősége nyílik arra, hogy gyorsan és egyszerűen plusz 

értéket adjon fánkjainak, többlet költségek nélkül. Próbálja ki még ma!

DAWN DIP QUIK,
ENGEDJE SZABADJÁRA KREATIVITÁSÁT



TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT KERESSEN MINKET!
DAWNFOODS.COMDAWNFOODS.COM
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