Ready to Create

New
DawnCompounds
Fényes Bevonók
Fantasztikus
simítások,
All
naturalutolsó
flavours
egyenesen a vödörből

Tökéletes választás cukrászsütemények és péksütemények áthúzására, bevonására, töltelékek és
dekorációk készítésére, mint pl. fánkok, brownie-k,
dán sütemények, eclair fánk, stb.
Tudjuk, hogy egy mindig pörgő cukrász számára a kényelem, az egyszerű használhatóság és a
sokoldalúság mennyire fontos. Ezért kínálják bevonóink a komplett megoldást az Ön bevonókkal
és díszítésekkel szemben támasztott igényeire. Nagyszerű ízeiknek és színeiknek köszönhetően
ezek a bevonók vonzzák a vásárlókat. Természetes ízekkel és színezékekkel készülnek, valamint
pálmaolaj mentesek – Az Ön vásárlói minden igényét kielégítve.
✔ Kombinálva fehér Dawn Glossy Icing-al és Dawn Aromapasztákkal végtelen íz- és színkombinációk állíthatók elő
✔ Egyszerűen alkalmazható, egyenesen a vödörből ✔ A sütemények bevonásához/a masszába mártásához melegítse fel
✔ Sokrétűen felhasználható

✔ Fagyasztás- és olvasztásálló

✔ Magasfényű

✔ Selymes állagú

✔ Kizárólag természetes aromát tartalmaz

✔ Gyorsan megszilárdul

(kivéve a*-gal jelölt termékek)

✔ Pálmaolaj mentes
(kivéve a*-gal jelölt cikkek)

www.dawnfoods.hu

Ú J!

A választék
Receptjeinket folyamatosan aktualizáljuk és összehasonlítjuk a piacvezető receptekkel, így
azok mindig megfelelnek az aktuális igényeknek. Hisszük, hogy ha mindig egy lépéssel a
konkurencia előtt járunk, akkor Ön is ugyanezt teheti. A Dawn bevonókat speciálisan a mai,
gyors tempóban működő cukrászatok részére fejlesztettük ki. Spatulával is felvihetők, de a
még precízebb kivitelezés érdekében fel is melegíthetők. Termékeit hagyományos módon,
leöntve, mártva vagy belegörgetve is bevonhatja, így az összhatások széles választékát érheti el.
Minden bevonónk visszazárható vödörben kapható, hogy Önnek könnyebb legyen azokat kezelni.
Cikkszám

Megnevezés

Méret

7.73023.100

Dawn Glossy Icing Csokoládé ízű

14 kg-os vödör

7.73026.100

Dawn Glossy Icing Csokoládé ízű

7 kg-os vödör

7.73024.100

Dawn Glossy Icing Karamell ízű

14 kg-os vödör

7.73025.100

Dawn Glossy Icing Karamell ízű

7 kg-os vödör

2.79026.114

Dawn Glossy Icing Fehér

7 kg-os vödör

0.00812.075

Dawn Glossy Icing Fehér

14 kg-os vödör

0.00812.108

Dawn Glossy Icing Étcsokoládé ízű *

14 kg-os vödör

Eclair torták

Recept
ötlet!

Összetétel
Dawn® Creme Cake Base alappal készült – Sima,
Csokoládés vagy Red Velvet
Bevonva Dawn Glossy Icing Fehérrel, Karamellással vagy Csokoládéssal
Cream Cake recept
1000 g Creme Cake Base (ízlés szerinti íz)
350 g tojás
225 g víz
300 g növényi olaj

Elkészítés
• Keverje össze a hozzávalókat 1 percig alacsony, majd 4 percig közepes fokozaton
• Töltse meg az eclair szilikonformát félig a Cream Cake masszával
• Süsse készre sütőben 180-190°C-on 30-35 percig
• Ha kisült, fordítsa ki a formából és hagyja kihűlni, majd fagyassza le az eclair tortákat
• Melegítse fel a Dawn Glossy Icing-ot 30-45°C-ra
• Mártsa az eclair tortát a kiválasztott Dawn bevonóba
• Kenje be egy tetszőleges mázzal az eclair torta oldalát, és szórjon rá kókuszreszeléket,
mogyoródarabkákat, vagy csokoládé darabokat!
• Dekorálja ízlése szerint

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
• A hozzávalók jobb minőségűek
• Termékeink célszerűbbek és
• Nagyobb kreativitásnak engednek teret
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