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Autentikus amerikai és
európai cukrászat
Alapanyagok
Félkész termékek
Késztermékek

Töltött répatorta muffin
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Információk az útmutató
használatához
Nem számít, milyen típusú Foodservice vállalkozása van, biztosak vagyunk abban, hogy megtaláljuk az Önnek megfelelő megoldást. Három Foodservice konstrukciót kínálunk, melyeket a fogyasztók, a foodservice üzemeltetők igényeihez, illetve a legfrissebb piaci trendekhez igazítottunk.
Amerikai specialitásokat tartalmazó széles késztermék
választékunk kész muffinokat, loaf cake-eket, brownie-kat
és fánkokat foglal magába.

kerülnek polcainkra, ezzel ideálisak a Foodservice
elárusítóhelyeken történő alkalmazásra.

A helyben sült, csak az illető üzletre jellemző termékek
iránt megnövekedett igény kielégítésére terveztük
félkész- és kész termékválasztékunkat, melyeket saját
ízlése szerint alakíthat olyan egyedi édességekké, mint
pl. az amerikai kekszek, a sajttorták, cupcake alapok,
brownie korongok és fánkok.

Az alapanyagok és a késztermékek közötti folyamat
áthidalására fejlesztettük ki az egyedülálló és rengetegféleképpen felhasználható DAWN® Scoop & Bake
masszákat és tésztákat, melyek segítségével egyszerűen
készítheti el és alakíthatja tovább ízlése szerint a friss,
"még meleg" termékek széles skáláját. Vessen egy
pillantást a félkész termékeinket bemutató fejezetre is!

A Dawn alapanyagok egyszerűen elkészíthető
töltelékeket, ízesítéseket, desszert mixeket és habokat,
valamint krémes desszerteket magába foglaló széles
választékával különféle trendi recepteket készíthet.

Alapanyagaink az olyan "utolsó simításokat" is
tökéletessé teszik, mint a torta bevonása, gyümölcsök
hozzáadása, illetve dekoráció, hogy vásárlói meg se
próbáljanak ellenállni az Ön vonzó cukrászsüteményeinek!

Az Önben megbúvó cukrászra gondolva praktikus 3,5
kg-os mixeket ajánlunk, melyek vagy sütésre készen,
vagy vízzel, illetve vízzel és olajjal elkeverendő állapotban

Kizárólag a saját, helyben készült mixeinket és alapjainkat
használjuk fel, mert csak így tudjuk garantálni a
legmagasabb minőséget, a kezdetektől a végtermékig.

A Foodservice portfólió nemcsak az alapanyagok, félkész- és késztermékek közötti eligazodásban segít, hanem receptötletekkel is szolgál vállalkozása felvirágoztatására, és még egy kis
örömszerzésre is inspirál!
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A Dawn Foods hagyománya
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Büszkék vagyunk a hagyományainkra, és ezt mi sem
mutatja jobban, mint hogy világméretű cégünket a
Jones család három generáció óta tartja kézben.
Majd egy évszázaddal ezelőtt, két cukrász alapított egy
cukrászdát a Michigan állambeli Jacksonban. Fánkjaik
nemsokára akkora népszerűségre tettek szert, hogy
amerikaszerte mindenki a receptjüket kérte.

Minőség - beszerzés, sütés, alapanyagok
Ínycsiklandó termékeinket magas minőséget előállító
gyárainkban készítjük, melyek a mogyorómentestől a
gluténmentesig mindenféle vásárlói igényt kielégítenek.
Kizárólag a saját, helyben készült mixeinket és alapjainkat
használjuk fel, mert csak így tudjuk garantálni a legmagasabb minőséget, a kezdetektől a végtermékig.

Ez inspirálta őket arra, hogy előre elkészített tészta keverékeket kezdjenek árulni, és 1920-ban megalapították a
Dawn Donut Company-t. A cég a hajnalról kapta a nevét;
arról a napszakról, amikor a cukrászok munkához látnak.

Ha többet is meg szeretne tudni amerikai stílusú termékeinkről és európai cukrászati alapanyagainkról, látogasson
el weboldalunkra, ahol további útmutatókat, receptötleteket és egy egész sor terméket talál.

Ezután évtizedekig tartó nemzetközi terjeszkedés és innováció következett, melynek eredményeképpen a Dawn
Foods a globális cukrászsütemény-ipar vezető társaságává nőtte ki magát. Naponta készítjük és forgalmazzuk
cukrászsütemény alapanyagaink zamatos választékát,
és autentikus amerikai cukrászati termékeinket a világ
összes földrészén.

www.dawnfoods.hu

A Dawn elvei
Mi a Dawn Foods-nál minden nap egy kicsit jobbak akarunk lenni, hogy Ön folyamatosan izgalmas új
ízekkel, varázslatos, magas minőségű termékekkel és ínycsiklandó receptekkel lephesse meg vásárlóit.

Minden nap szerzünk egy kis örömet,
mert:

• Az ízek kellemesebbek: 1920 óta vagyunk a hagyományos, helyi
receptek szakértői és szenvedélyünk, hogy felfedezzük a világ új ízeit a cukrászat terén

ű

• A hozzávalók jobb minőség ek:

Folyamatosan a minőség

tökéletesítésén munkálkodunk, mivel csak a legjobb hozzávalókkal lehet a legjobb
végeredményt elérni.

ű

• Termékeink célszer bbek: 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
elkészítési módokat bocsátunk az Ön rendelkezésére

Termékeink széles választékán túl azt is eláruljuk, mit szeretnek a vásárlók; trendelemzésekről és a piacon
végbemenő fejlesztésekről is tudósítunk.

Ígéreteinkhez hűen, nap mint nap.
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Alkossa meg a Terméket,
ahogyan azt vásárlói
szeretik!
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Ingredients

Mire lesz
szükségünk?
A Dawn Foods márkanév egyenlő a kiváló minőségű cukrászati termékekkel. Hozzáértésünk és a piacon elfoglalt
előkelő helyünk tapasztalatainknak, innovatív gondolkodásmódunknak és globális jelenlétünknek köszönhető.
Foodservice megrendelőinknek mostantól praktikus, 3,5 kg-os kiszerelésű mixek egész választékát kínáljuk, melyek
közül néhány késztermék, illetve csupán víz hozzáadását igényli. Amerikai és európai stílusú mixeket kínálunk, melyeket
számos országban és vásárlói réteggel szerzett tapasztalataink felhasználásával fejlesztettünk ki.
A Foodservice árusítóhelyek számára készült termékeink kiváló minőségén túl innovatív új ötleteket, kipróbálásra
ösztönző új recepteket, tanácsokat és segítséget nyújtunk megrendelőinknek.
Egyszerű tárolás, könnyű kezelhetőség.
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Alapanyagok
Mixek

• Búza • Tojás • Tej • Szója

		

Amerikai stílusú mixek
		 Cikkszám
Termék megnevezés
Súly Db/karton
Csomagolás Allergének Elkészítés
							
		 0.02380.260

Muffin mix

3,5 kg

4

zacskó

•••1

Víz és olaj hozzáadásával

Végtermék mennyiség/
zacskó (vödör)
56 db muffin x 85 g

										
		 0.02380.278

Csokoládés muffin mix

3,5 kg

4

zacskó

•••1

Víz és olaj hozzáadásával

56 db muffin x 85 g

										

Jól kombinálható 		
Tömör és laza bevonók,
gyümölcsös töltelékek
Tömör és laza bevonók,
gyümölcsös töltelékek

Muffin mixek

Ezek a kiváló minőségű és sokoldalú mixek zamatos és lágy végeredményt garantálnak. Muffinok és torták
készítésére is felhasználhatók.

		 0.02380.244

Amerikai brownie mix - fudge

3,5 kg

4

zacskó

•••1

Víz és olaj hozzáadásával 5 db 900 g-os tálca brownie Bevonók és gyümölcsös

										
		 0.02380.252

Amerikai brownie mix - torta

3,5 kg

4

zacskó

•••1

Víz és olaj hozzáadásával 5 db 900 g-os tálca

										

töltelékek
Bevonók és gyümölcsös
töltelékek

Brownie mix

Rengeteg fajta brownie mix kapható, de a Dawn Brownie-ja az igazi. 1920 óta sütünk autentikus amerikai receptek
szerint, így tudjuk, hogy a brownie mitől is olyan nagyszerű. Azt is tudjuk, hogy minden vásárló másképp szereti a
brownie-t - van, aki azt szereti, ha a szájában szétolvad, van, aki pedig azt, ha inkább a torta állagára emlékezteti. Két,
egyszerűen elkészíthető brownie mixet fejlesztettünk ki, két különböző receptvariációval, lehetővé téve ezzel Önnek,
hogy megfeleljen a mai brownie rajongók minden igényének.
		 0.02380.319

Répatorta mix

3,5 kg

4

zacskó

•••1

Víz hozzáadásával

78 db 70 g-os adag

Krémsajtos bevonó

Répatorta mix

A Dawn Répatorta amellett, hogy egyszerűen elkészíthető – csak vizet kell hozzáadni - sokoldalú is. Torták, muffinok,
gyümölcskenyerek és tepsis sütemények alapját is képezheti. A Dawn receptje már tartalmazza az összes fűszert, ízt,
aromát és a legvalódibb sárgarépát, amitől a répatorta ízletes lesz, csak vizet kell hozzáadni.

Receptötlet
Répa-lime mascarpone szeletek
• Keverje össze a mixet és öntse egy tepsibe
• Süsse készre 180°C-on 35-40 percig, és hagyja kihűlni
• Dolgozza össze a Dawn Krémsajtos bevonót a mascarponéval és egy lime levével
• Keverje össze és vonja be a négyszögletes óriás répatortát, és már tálalható is

Gyümölcskenyér
• Adjon a répatorta alaphoz mazsolát, magozott meggyet és citrushéj keveréket
• Keverje össze alacsony fokozaton és készítsen belőle gyümölcskenyér formát (kb. 450g)
• Süsse kb. 55 percig 170oC-on, majd egyszerűen hintse meg porcukorral

Répatorta muffin
• Keverje össze a masszát vízzel és öntse muffin formákba!
• Ha kisült, tegyen rá annyi Dawn Krémsajtos bevonót, ameddig az le nem csordul a muffinok tetejéről!

1 Nyomokban szóját tartalmaz
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Alapanyagok
Mixek

• Búza • Tojás • Tej • Szója

			

Amerikai stílusú mixek
		 Cikkszám

Termék megnevezés

Súly

Db/karton

					

Csomagolás Allergének Elkészítés

				

Végtermék mennyiség/

Jól kombinálható 		

zacskó (vödör)

		 0.02380.202

Amerikai keksz mix

3,5 kg

4

zacskó

•••1

Víz és olaj/vaj hozzáadásával

65 db 60 g-os keksz

Öntetek

		 0.02380.210

Csokoládés Amerikai keksz mix

3,5 kg

4

zacskó

•••1

Víz és olaj/vaj hozzáadásával

65 db 60 g-os keksz

Öntetek

Amerikai Keksz mixek

Ha tradicionális, lágy, szájban szétolvadó Amerikai kekszet szeretne, hívja segítségül Amerikai keksz mixeinket,
melyekkel a legízletesebb autentikus amerikai stílusú kekszeket készítheti el, és még arra is lehetőséget kínálnak,
hogy azokat egyedi ízesítésekkel és rejtett különlegességekkel kombinálja. Az Amerikai keksz mixekből tortalapokat
is készíthet, így egyedülálló amerikai keksz alapú desszerteket és cukrászsüteményeket tehet polcaira.
		 0.02380.327

Amerikai gofri mix

3,5 kg

4

zacskó

• • • 20

Víz hozzáadásával

168 x 50 g-os gofri

Gyümölcsös töltelékek & öntetek

Gofri mix

Gofri mixünk csupán víz hozzáadását igényli, cserébe ízletes, könnyű, puha belsejű, alakját megtartó, jellegzetes
állagú gofrit kapunk. Többféle kiegészítővel kínálhatjuk, melynek köszönhetően változatossá teheti étlapját, folyamatosan frissítve azt. Kombinálhatja őket gyümölcsös töltelékeink, borításaink, krémdesszertjeink, fagylaltjaink, vagy
éppen morzsa mixeink széles választékával is.
		 0.02380.335

Amerikai palacsinta mix

3,5 kg

4

zacskó

••••

Víz hozzáadásával

210 db 30 g-os palacsinta

										

Öntetek, gyümölcsös és
krémes töltelékek

Palacsinta mix

Azért fejlesztettük ki, hogy Ön egyszerűen, csupán víz hozzáadásával elkészíthető, lágy, könnyű, laza szerkezetű,
amerikai stílusú palacsintákat kínálhasson vásárlóinak. Egyszerűen alkalmazható és mindig ugyanazt az eredményt
produkálja. Ezek az amerikai palacsinták ízletesek és különféle desszerteket lehet belőlük készíteni, melynek
eredményeképpen Ön egyedi, változatos, különböző árfekvésű termékeket kínálhat üzletében.
Kínáljon egy klasszikust - egyszerű porcukros, citromleves vagy csokoládéöntetes borítással.
Kínáljon egy ízletes desszertet - egy gombóc fagylalttal, mogyoródarabkákkal és Dawn öntettel a tetején!
Kényeztessen egy palacsinta különlegességgel - a Dawn bármely gyümölcsös töltelékével, tejszínhabbal és a Dawn önteteivel,
mini csokoládé szeletkékkel, mogyoróvajjal vagy forró csokoládés öntettel díszítve – határtalan lehetőségekkel!
		 0.02380.145

Krémtorta mix

3,5 kg

4

zacskó

•••1

Víz hozzáadásával

4 db 350 g-os gyümölcskenyér / Bevonatok, gyümölcsös-

									

41 db 35 g Poharas süti /		

és krémes töltelékek,

									

1 db 1,4 kg-os négyszögletes

aromapaszták 			

							
		 0.02380.153

Krémtorta mix - Csokoládé

3,5 kg

4

zacskó

•••1

óriástorta
Víz hozzáadásával

4 db 350 g-os gyümölcskenyér / Bevonatok, gyümölcsös-

									

41 db 35 g-os poharas süti /		

									

1 db 1,4 kg-os négyszögletes óriástorta

		 0.02380.294

Krémtorta mix - Citrom

3,5 kg

4

zacskó

•••1

Víz hozzáadásával

és krémes töltelékek

4 db 350 g-os gyümölcskenyér / Bevonatok, gyümölcsös-

									

41 db 35 g-os poharas süti / 		

									

1 db 1,4 kg-os négyszögletes óriástorta

		 0.02380.301

4 db 350 g-os gyümölcskenyér / Bevonatok, gyümölcsös-

Krémtorta mix - Toffee

3,5 kg

4

zacskó

••••

Víz hozzáadásával

és krémes töltelékek

									

41 db 35 g-os poharas süti / 		

									

1 db 1,4 kg-os négyszögletes óriástorta

és krémes töltelékek

Krémtorta mix

Hihetetlenül egyszerűen alkalmazható, változatosan felhasználható tortamixek, melyek gyümölcskenyerek,
négyszögletes óriástorták, kerek torták, angol puding és muffinok készítésére is alkalmasak. Nem szükséges sem olaj,
sem tojásszármazékok hozzáadása, ezért ezeket a mixeket könnyű mérni, ízletesek és az eredmény mindig
lenyűgöző. Csupán egy vagy két összetevő hozzáadását igénylő, hihetetlenül változatos termékeink és az Ön
szárnyaló fantáziája találkozásából egy egész sor fejedelmi édesség születhet!
Még a rejtett különlegességekre is gondoltunk!
A még jobb ár-érték arány és a vásárlók tetszésének elnyerése érdekében Toffee
krémtorta mixünket valódi toffee darabkákkal, citromos mixünket pedig ízletes
valódi gyümölcsdarabokkal gazdagítottuk.
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1 Nyomokban szóját tartalmaz

20 Nyomokban tejet tartalmaz

• Gyorsan elkészíthető
• Különböző formátumok esetén is mindig
ugyanazt az eredményt produkálja
• Extra kényeztetés és nagyszerű íz

Mixek

• Búza • Tojás • Tej • Szója

			

Európai stílusú mixek
		 Cikkszám

Termék megnevezés

Súly

Db/karton

Csomagolás Allergének Elkészítés

							
		 0.02380.228

Morzsa mix

3,5 kg

4

zacskó

Végtermék mennyiség/

Jól kombinálható 		

zacskó (vödör)
•••1

Késztermék

Recepttől függően

										

Gyümölcsös töltelékek és
Scoop & Bake

Morzsa mix

Morzsa mixünk nem igényel semmilyen további tevékenységet, a dobozból már öntheti is a muffinokra,
négyszögletes óriástortákra, gyümölcskenyerekre, tortákra és desszertekre

		 0.02382.894

Teasütemény Mix

3,5 kg

4

zacskó

•••5

Víz hozzáadásával

56 db 90g-os teasütemény Gyümölcsös töltelékek és

										

bevonók

Teasütemény Mix

A Dawn® Tradicionális Teasütemény mix minden egyes alkalommal régimódi, rusztikus, krémes, szájban szétolvadó
teasüteményeket eredményez. Ezzel a rugalmasan felhasználható keverékkel garantált a siker! Egyszerűen adjon
hozzá vizet és rejtett különlegességeket, így pont megfelelő állagú, puhaságukat megőrző teasütemények egész
arzenálját vonultathatja fel.
		 0.02380.236

Kelt tészta mix

3,5 kg

4

zacskó

•••1

Víz hozzáadásával

									

70 db x 35 g-os eclair fánk / Habok és krémes desszertek		
70 db x 35 g-os kelt tésztás táska

Kelt tészta mix

Szélesítse kínálatát izgalmas termékek bemutatásával, emelje ezzel a klasszikus cukrászsütemény kedvenccel
árfekvését! A kelt tészta házilag történő elkészítése bonyolult és időigényes – idő vagy gyakorlott alkalmazottak híján
a Dawn® Kelt tészta mix lehet a tökéletes megoldás. Mixeinkhez csak vizet kell hozzáadni, így azok használata órákat
takaríthat meg az Ön számára. Alkosson étvégygerjesztő termékeket, mint pl. eclair fánkot, profiterolt, kelt tésztás
táskákat, francia fánkot vagy éppen Paris-Brest-et. Ha kisültek, a kelt tésztás édességeket Dawn® Vaníliás bevonóval,
Dawn® Krémes / Krémdesszert töltelékekkel, vagy friss tejszínhabbal is megtöltheti, majd fedje be őket Dawn®
tortabevonóval.
		 2.02986.114

Francia macaron mix

1 kg

5

zacskó

• • mandula

Víz hozzáadásával

									

180 -190 db macaron

Habok és krémes desszertek

30mm átmérőjű/6g

Francia Macaron mix

Az igazi francia macaron elkészítéséhez egyszerűen adjon hozzá meleg vizet és keverje 3 percig! Alkosson ínycsiklandó,
ízesített csodákat aromapasztáink széles választéka segítségével, kombinálja őket gyümölcsös töltelékeinkkel,
bevonóinkkal vagy krémes és krémdesszert mixeinkkel! A francia macaron trendi. Kínálja őket vonzó áron, tegye
közszemlére vidám színeiket, és a vásárlók érdeklődése nem marad el. Ajánlja őket ínycsiklandó falatkákként, vagy
díszítse vele nagyobb méretű termékeit!

1 Nyomokban szóját tartalmaz

5 Nyomokban tojást tartalmaz
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Villámgyorsan
elkészíthető alapporok
Praktikus 3,5kg-os kiszerelésű mixeink pofonegyszerű megoldást kínálnak, hogy Ön a legkiválóbb amerikai és európai
stílusú cukrászati termékekkel kedveskedhessen vásárlóinak.
A Dawn számos Foodservice vásárlóval és fogyasztóval
dolgozott együtt, és az eközben szerzett tapasztalatait a csak
víz- vagy víz és olaj hozzáadásával elkészíthető ínycsiklandó
kedvencek kifejlesztése során kamatoztatja.

Új Foodservice választékunk

Egyszerű tárolás, könnyű kezelhetőség

Muffin mix	Kiváló minőségű és sokrétűen felhasználható mixek, melyek segítségével ízletesen lágy muffinokat vagy
tortákat varázsolhat
Autentikus amerikai brownie mix Egy autentikus amerikai recept, szájban szétolvadó vagy sűrűbb, tortaszerű változatban is
Krémtorta mix

Hihetetlenül egyszerűen elkészíthető, sokoldalúan felhasználható tortamixek

Gofri és palacsinta mixek 	Egyszerűen, csupán víz hozzáadásával elkészíthető, lágy, könnyű, laza szerkezetű, amerikai stílusú kedvencek
Morzsa mix

Azonnal felhasználható, ropogós, vajas borítást érhetünk el vele egy sor desszert és édesség tetején

Kelt tészta mix

Órákat takaríthat meg vele! Alkosson Ön is étvágygerjesztő, klasszikus péksüteményeket!

Tradícionális teasütemény mix 	Fantasztikus, rusztikus, puha teasütemény, mely kiadós mennyiséget produkál, és még a rejtett különlegességeket is egyenletesen tartja magában.
Innovatív ötleteket, csábító új recepteket, tanácsokat és segítséget is nyújtunk megrendelőinknek.
Ha többet is meg szeretne tudni, látogasson el weboldalunkra: www.dawnfoods.hu
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Engedje, hogy szenvedélye
másokat is magával ragadjon, és találjon Ön is új
inspirációkat!
Keresse Dawn® értékesítőjét

Hogyan kell
megrendelni?

vagy nagykereskedelmi
kapcsolattartóját!
Az Ön nagykereskedelmi
képviselőjénél nem
található meg az Ön által
keresett termék, vagy
esetleg kifogyott?

Dawn® értékesítő

Dawn® Vevőszolgálat

az Ön helyi vevőszolgálata telefonszámát
a hátoldalon találja

Kérdései vannak termékeink
használatát illetően, vagy
még több információra van
szüksége?

Látogasson el a
www.dawnfoods.hu oldalra!
• Dawn® Vevőszolgálati osztályunk
• Az Ön Dawn értékesítője
13

Ingredients

Gyümölcsös
töltelékek
A Dawn Gyümölcsös töltelékei egész gyümölcsöket,
gyümölcskoncentrátumot, gyümölcsmasszát vagy pürét
tartalmaznak, és tortákhoz, desszertekhez, édes süteményekhez,
krémesekhez, leveles tésztákhoz és frissen történő felhasználásra ajánljuk őket.

Ízletes, egészséges és megbízható eredetű gyümölcsök
A Dawn Foods az 1990-es évek óta gyártja gyümölcsös töltelékeit egy, az ISO9001 és a BRC globális
szabványainak megfelelő, mogyorómentes és Halal minősítéssel rendelkező üzemben. A kiváló
eredmény érdekében a legmagasabb minőségű gyümölcsöket választjuk ki, a legmegfelelőbb fajtából.
Minden gyümölcsünk az EU-s és globális élelmiszeripari szabályzókat betartó országból származik,
biztosítva ezzel az Ön által kínált termékek nagyszerű ízét, minőségét és küllemét, illetve lehetővé téve
a nyereséges forgalmazást. A Dawn gyümölcsös töltelékek bármely desszertet vagy édes pillanatot
életre keltenek - próbálja ki Ön is, hogy mire képes!

1 Gyümölcsökkel teli gyümölcslepények és tészták

További információkért itt
olvassa le gyümölcsös
töltelék ötletünket

4 A habcsókokat is még ínycsiklandóbbá teszi

2 Lágy, selymes joghurtos / krémes desszertek

5 Adjon intenzív gyümölcsös ízt a csokoládéhoz!

3 A gyümölcsöket kombinálva ízletes desszerteket kapunk

6 Dobja fel sajttortáit meghökkentő gyümölcsös ízekkel & díszítésekkel!

A legmagasabb
minőségű gyümölcsök

1

4

14

2

5

3

6

Trendi ízekben

Süthető, és ellenáll
a fagyasztás közben
előforduló
hőmérséklet
ingadozásoknak

Alapanyagok
Töltelékek

• Búza • Tojás • Tej • Szója

			

Gyümölcsös töltelékek
		 Cikkszám

Termék megnevezés

Súly

Darabszám

Csomagolás

Allergének

Felhasználás

Jól kombinálható

					 Kartononként		
		 8.00278.333

Gyümölcsös töltelék - Erdei gyümölcs

2,7 kg

3

doboz

13

késztermék

Sütemény, torta és morzsa mixek

		 8.00699.333

Gyümölcsös töltelék - Maracuja

2,7 kg

3

doboz

13

késztermék

Sütemény, torta és morzsa mixek

		 8.00686.333

Gyümölcsös töltelék - Fekete cseresznye 2,7 kg

3

doboz

13

késztermék

Sütemény, torta és morzsa mixek

		 8.00272.333

Gyümölcsös töltelék - Málna

2,7 kg

3

doboz

13

késztermék

Sütemény, torta és morzsa mixek

		 8.00568.333

Gyümölcsös töltelék - Alma

2,7 kg

3

doboz

13

késztermék

Sütemény, torta és morzsa mixek

		 8.00314.333

Gyümölcsös töltelék - Áfonya

2,7 kg

3

doboz

13

késztermék

Sütemény, torta és morzsa mixek

Gyümölcsös töltelékek

Gyümölcsös töltelékeink prémium minőségűek, szinte szétrobbannak a fantasztikus ízektől, emellett magas százalékban
tartalmaznak valódi gyümölcsöt. Azonnal színessé és ízletessé teszik az Ön cukrászsüteményeit és péksüteményeit. Tökéletes minden fajta sütéssel és sütés nélkül készült sütemény variációhoz, torta és sütemény töltelékeknek, sajttorták befedésére vagy leveles péksütemények töltésére ajánljuk. Süthetők, fagyaszthatók és ellenállhatatlan eredményt produkálnak.

13 Nyomokban tojást, szóját, tejet tartalmaz
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Alapanyagok
Töltelékek

• Búza • Tojás • Tej • Szója

		

Habok / Krémes desszertek
		 Cikkszám
Termék megnevezés
Súly
Db/karton
Csomagolás
							
2,5 kg

2

Zacskó

Allergének Felhasználás

		 2.03893.211

Hab / krémes desszertek

			

- Alap					

16

Végtermék mennyiség/
zacskó (vödör)

Jól kombinálható 		

Tejszín +

110 x 175 g-os adag

Gyümölcsös töltelékek

tej hozzáadásával

(Krémes desszertek)

Tészta és torta mixek

									

70 x 250 g-os adag

									

(Habos desszertek)

		 2.03894.211

Hab / krémes desszertek

2,5 kg

2

Zacskó

16

			

- Eper					

Tejszín +

110 x 175 g-os adag

Gyümölcsös töltelékek

tej hozzáadásával

(Krémes desszertek)

Tészta és torta mixek

									

70 x 250 g-os adag

									

(Habos desszertek)

2,5 kg

•2

Zacskó

•4

		 2.03895.211

Hab / krémes desszertek

			

- Csokoládé					

Tejszín + tej

110 x 175 g-os adag

Gyümölcsös töltelékek,

hozzáadásával

(Krémes desszertek)

Tészta és torta mixek

									

70 x 250 g-os adag

									

(Habos desszertek)

		 2.03904.211

Hab / krémes desszertek

Tejszín + tej

110 x 175 g-os adag

Gyümölcsös töltelékek

			

- Citrom					

hozzáadásával

(Krémes desszertek)

Tészta és torta mixek

2,5 kg

2

Zacskó

16

									

70 x 250 g-os adag

									

(Habos desszertek)

		 2.03906.211

Hab / krémes desszertek

2,5 kg

2

Zacskó

16

			

- Őszibarack & passiógyümölcs 					

Tejszín + tej

110 x 175 g-os adag

Gyümölcsös töltelékek

hozzáadásával

(Krémes desszertek)

Tészta és torta mixek

									

70 x 250 g-os adag

									

(Habos desszertek)

		 2.03907.211

Hab / krémes desszertek

Tejszín + tej

110 x 175 g-os adag

Gyümölcsös töltelékek

			

- Erdei gyümölcs					

hozzáadásával

(Krémes desszertek)

Tészta és torta mixek

2,5 kg

2

Zacskó

16

									

70 x 250 g-os adag

									

(Habos desszertek)

		 2.03908.211 Hab / krémes desszertek

Tejszín + tej

110 x 175 g-os adag

Gyümölcsös töltelékek

hozzáadásával

(Krémes desszertek)

Tészta és torta mixek

			

2,5 kg

2

Zacskó

16

- Málna					

									

70 x 250 g-os adag

									

(Habos desszertek)

Habok / Krémes desszertek

A Dawn Hab® / Krémes desszert mixek az elkészítési lehetőségek egész tárházát kínálják, melyek segítségével ízletes,
könnyű habokat, sima krémekkel töltött desszerteket és Panna Cottákat kreálhat, mindennek csak az Ön fantáziája
szab határt!

16

4 Nyomokban tejet, tojást, glutént, búzát tartalmaz 16 Nyomokban tejet, tojást, szóját, glutént, búzát tartalmaz

Krémes desszert

• 500 ml hideg te
j
• 500 ml tejszín
• 200-220g Dawn
®

Hab / Krémes dessz
ert mix

Keverje össze a hozz
ávalókat, hagyja áll
ni egy rövid
ideig, majd isméte
lten keverje össze!
Ad
ag
olja formákba a krémes töltelék
eket, majd tegye ők
et
hű
tőbe!
A Hab / Krémes de
sszert alap Dawn®
Aromapasztákkal
ízesíthető. Adjon 60
g - 100g gyümölcsö
s aromapasztát
a krémhez a többi
hozzávalóval egyid
őben.
Dawn® mix Tejsz
ín
200-220g
500ml
400g		
1l
2500g
6,25l

Hideg tej

Adagok száma

500ml

12

1l

24

6,25l

150

a
Panna Cott

ó tej (forralt)
• 500 ml forr
alt)
ó tejszín (forr
• 500 ml forr
desszert mix
ab / Krémes
H
®
n
aw
D
• 200g
zről és adja
- vegye le a tű
t
ín
jsz
te
a
és
a tejet
á a folyékony
Forralja össze
ajd adja hozz
m
e,
sz
ös
rje
, míg
! Keve
le! Várja meg
hozzá a mixet
ákba és hűtse
rm
fo
szi őket
a
ve
e
ki
ts
tt
ön
lő
tejszínt,
ulnak, mie
rd
ilá
sz
eg
m
ek és
teljesen lehűln
!
ól
a formáb
száma
Dawn® mix
200g		
500g		
2500g

Dawn® Habok /
Krémes desszertek

	A fogyasztókkal végzett tesztek azt igazolják, hogy a Dawn® termékei

• M
 egbízható minőség
Ön minden egyes alkalommal ugyanazt a nagyszerű eredményt kapja
• Fagyasztható
Hogy Ön könnyebben tudja kezelni készleteit
• A gyümölcsös változatok valódi gyümölcsdarabokat tartalmaznak
Még vonzóbb módon prezentálhatja őket

6,25l

150

re
túró ízesítésé

• 800ml tejszí
n + 200ml hide
g tej
• Enyhén verje
fel közepes fo
ko
zaton
•	Lassan keve
rjen bele 200g
DAWN® Hab /
desszert mixet
Krémes
, azután verje
fel közepes fo
ameddig meg
kozaton,
nem keménye
di
k.
•	Adagolja fo
rmába a habo
t vagy a krém
et, és hűtse
le őket!.

desszerteket és Panna Cottákat kreálhat, mindennek csak az Ön fantáziája szab határt!
• Csak természetes ízekkel készül, egyszerűen nagyszerű!

• Harmonizált végeredmény
A felhasznált ízek egyszerűen variálhatók

6,25l

24

1l

Habok

tárházát kínálják, melyek segítségével ízletes, könnyű habokat, selymes krémekkel töltött

• Könnyebben oldódik
Mixeink könnyebben oldódnak, mint eddig

1l

Adagok
12

Hideg tej
500ml

r joghurt vagy
 mixet natú tja.
Tipp: A
is felhasználha

A Dawn® Hab / Krémes desszert mixek az elkészítési lehetőségek egész

rendkívül ízletesek.
• Még stabilabb
Az alkotások megőrzik formájukat, stabilitásuk nagyszerű

Tejszín
500ml

A Hab / Krémes
desszert alap D
awn® Aromap
ízesíthető. Adjo
asztákkal
n 60g - 100g gy
ümölcsös arom
a krémhez, miu
apasztát
tán az megkem
ényedett.
Dawn® mix
Tejszín
				
Hideg tej
200g		
800ml
200ml
500g		
2L
0,5l
2500g
10l
2,5l

Adagok
száma
24
60
300

Tipp: Habjain
k ellenálln
előforduló hőm ak a fagyasztás közben
érséklet ingado
zásnak!

Mixeink segítségével a klasszikus csokoládé habból többféle desszertet készíthet.
Gyümölcsös trifle-ket, kényeztető krémes desszert tálat, krémes gyümölcslepény töltelékeket,
vagy éppen bevonhatja vele cupcake-eit! Ez a mix mindenre alkalmas!
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Alapanyagok
Bevonók és mázak

• Búza • Tojás • Tej • Szója

		

Tömör bevonók & laza szerkezetű bevonatok
		 Cikkszám
Termék megnevezés
Súly
					

Db/karton
Csomagolás
Allergének
Felhasználás
			

Jól kombinálható 		

		 2.79026.114

Fényes vaníliás bevonó

7 kg

1

vödör

Késztermék

Fánkok, muffinok, torták és S&B

		 0.01298.688

Vaníliás bevonó

1,7 kg

4

Dobozos vödör

• 10

Késztermék

Torták, muffinok, cupcake-ek, aromapaszták

		 0.01298.711

Sajtkrémes bevonó

1,7 kg

4

Dobozos vödör

• 10

Késztermék

Répatorta, cupcake-ek, muffinok

		 0.01298.737

Csokoládés bevonó

1,7 kg

4

Dobozos vödör

• 10

Késztermék

Torták, muffinok, cupcake-ek, brownie-k

		 7.73 026.100

Fényes csokoládés bevonó

7 kg

1

vödör

Szulfitok

Késztermék

Fánkok, muffinok, torták és S&B

		 7.73025.100

Fényes karamellás bevonó

7 kg

1

vödör

Szulfitok

Késztermék

Fánkok, muffinok, torták és S&B

Bevonó koncentrátum masszák

Bevonóink kizárólag természetes színezékekkel és aromákkal készülnek. Kiválóan alkalmasak poharas sütik teljes
befedésére vagy bármely édesség szemet gyönyörködtető díszítésére, pl. apró darabkákkal történő meghintésére.
Biztonságosan lefagyaszthatók, használatra készek, visszazárható csomagolásban kaphatók, a praktikus tárolás és
egyszerű használat érdekében. A szokásos cukrászsüteményeket és desszerteket egyedi, különleges alkalmakra is
tökéletes ínyencségekké varázsolják. Egyszerűen alkalmazhatóak, rengeteg felhasználási lehetőséggel.
• Nem tartalmaz hidrogénezett zsírt
• Csak természetes ízekkel készül
• Nem tartalmaz színezékeket

• E llenáll a fagyasztás közben előforduló hőmérséklet ingadozásoknak
• 100% pálmaolaj mentes

Mázak
		 Cikkszám
Termék megnevezés
Súly
					
		 8.03222.303

Decorgel Plus Glamour máz – Ezüst

		 2.02037.311

Emulshine Extra

Db/karton
Csomagolás
Allergének
Felhasználás
			

Jól kombinálható 		

3 kg

1

Vödör

13

Késztermék

Fánkok és habok / krémes desszertek

1 liter

6x1l

Zsugorcsomagolás

••5

Késztermék

Tészták, péksütemények

Mázak

Mázaink fénylő, szemet gyönyörködtető küllemet kölcsönöznek az Ön ízletes mesterműveinek, még vonzóbbá téve
és frissen is tartva azokat. Decorgel Plus Glamour mázunk tökéletesen mutat a fánkok és gyümölcsös desszertek
tetején, megadva nekik ezzel azt a szükséges pluszt, amit a vásárlók keresnek.
Használjon Dawn Decorgel Plus Ezüstfény Mázat a gyűrűs fánkok tetején! Ezzel azok valóban lenyűgözővé válnak! Alkosson
alternatív színeket és ízeket! Keverjen Dawn koncentrátum
masszákat vagy színezékeket a hozzá!

• Egyszerű és azonnal felhasználható hideg máz ezüst csillámmal
• A sütemények belemárthatók, ecsettel vagy spatulával bekenhetők
• Kreatív színezéssel és ízesítéssel egyedivé tehető

Desszertek

• Búza • Tojás • Tej • Szója

			

Desszert töltelékek
		 Cikkszám
Termék megnevezés
Súly
Darabszám
Csomagolás
Allergének
Felhasználás
					 Kartononként				
		 2.03338.114

Crème Brulée mix

2,5 kg

2

zacskó

• • 11

Tej hozzáadásával +

Végtermék mennyiség/
zacskó (vödör)

Jól kombinálható		

131 x 120 g-os adag

Aromapaszták		

								
habtejszín
		 2.03403.804

Panna Cotta mix

2,5 kg

2

zacskó

16

Tej hozzáadásával +

158 x 100 g-os adag

								
habtejszín		
		 2.03409.114

Citrom torta mix

2,5 kg

2

zacskó

• • 11

								
		 2.03201.211

18

Sajttorta alap mix

2,5 kg

1

zacskó

• • 18

Gyümölcsös töltelékek,
aromapaszták

Tejszín + víz

100 x 100 g-os adag

hozzáadásával

egy 9 cm-es gyümölcslepény tortalapba

Sütemény mixek

Tojás + túró

2 x 10” átmérőjű torta

Gyümölcsös töltelékek,

								
hozzáadásával		

morzsa mix,

								
tejszín/tej		

cupcake

5 Nyomokban tojást tartalmaz 10 Nyomokban glutént, tojást tartalmaz
16 Nyomokban tejet, tojást, szóját, glutént, búzát tartalmaz

11 Nyomokban szóját glutént, búzát tartalmaz

18 Nyomokban tojást, szóját, glutént tartalmaz

13 Nyomokban tojást, szóját, tejet tartalmaz

s
u
k
i
z
s
s
a
l
k
i
t
Erede
desszertek!

Gyorsan és egyszerűen
elkészíthető Desszert mixek
Alkossa meg a legnépszerűbb vacsora utáni desszertet,

√ Az eredeti íz garantált!

mely igazi értéket, változatosságot és remek ízeket

√ 	A legjobb minőségű összetevőknek
köszönhetően a minőség mindig
megbízható

képvisel. Ezeket a gyorsan és egyszerűen elkészíthető
mixek formájában kapható klasszikus kedvenceket most
Ön is polcaira teheti. Kreatív megoldásaink segítségével
változatosan elkészítheti őket, ezzel mindig trendi
maradhat, így vásárlói hűségesek maradnak Önhöz.

Panna Cotta

√ Kiváló íz, szín és állag
√ 	Gyorsan és egyszerűen alkalmazható csupán tejszínt és tejet/vizet kell
hozzáadni.

Crème Brulée

Citrom torta

Klasszikus vagy gyümölcsös

Klasszikus vagy kávés

Sima állag

Gyorsan és egyszerűen elkészíthető

A híres francia specialitás a karamella, tejszín

Amennyire egyszerű az elkészítése, annyira

mivoltának köszönhetően a Dawn Panna

és vanília nagyszerű ízeivel. Megmutatjuk,

zamatos, krémes, ízletes a végeredmény

Cotta desszertje könnyű, sima állagú,

hogyan tegye változatossá kínálatát, mely

- többfajta desszertformátum esetén is

harmonikus ízű megoldást kínál.

a tradicionális Crème Brulée-t és annak

tökéletes töltelék, és kiválóan kombinálható

gyümölcsös és kávés variációit is magába

a Dawn gyümölcsös töltelékekkel!

foglalja.
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Összetevők

Alkosson Ön is színpompás fánkokat!

Készítsen finom
tejturmixokat!
Alkossa meg ízekben gazdag gyümölcslepényét
krémes töltelékekkel

Varázsoljon ellenállhatatlan
gyümölcsös borításokat
a poharas sütijeire!

Dawn® Aromapaszták kizárólag természetes ízekkel
A Compound-ok sokoldalúan felhasználható koncentrált aromapaszták,
melyek gyümölcsléből/koncentrátumból és/vagy püréből készültek. A
Dawn® Aromapasztákat számos termék alkotóelemeként használhatja
fel, a csúcsminőségű, vonzó, ízletes csemegéket polcaira varázsolva.
Megnyugtatjuk vásárlóinkat, aromapasztáink természetes aromák
felhasználásával készültek. Az aromapasztákat használhatja:
• Bevonók

Európai és amerikai stílusú recepteket, ötleteket fejlesztettünk
ki, az Ön kreativitását támogatva. Az ízletesebb termékek

• Krémes töltelékek

visszatérő vásárlókat jelentenek + több üzletet = elégedett

• Bavarois krémek / Habok

fogyasztókat!

• Fagylaltok

Látogasson el a www. dawnfoods.hu oldalra

• Csokoládé / praliné töltelékek

√ Mi sem természetesebb!

• Tejtermékek / Krémes termékek

√ Magas gyümölcstartalom

• Tejes turmixok

√ Fenséges íz és természetes illat

• Torta mixek

√ Sokoldalúan felhasználható

és még sok más termék ízesítésére!

Praktikus méretű csomagolás és egyszerű alkalmazás:
minden íz standard adagolással - 40-60g/kg adagolással*
* a kávé (20g / kg) és kakaó (100g / kg) ízű aromapaszta kivételével.
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Alapanyagok
Aromák

• Búza • Tojás • Tej • Szója

			

Aromapaszták
		 Cikkszám
Termék megnevezés
Súly
					

Db/karton
Csomagolás
Allergének
		

Felhasználás

Jól kombinálható		

		

		 2.02004.320

Citrom ízű aromapaszta

1 kg

4

tubus

13

késztermék

habok, fagylaltok, töltelékek, bevonók

		 2.02014.320

Eper ízű aromapaszta

1 kg

4

tubus

13

késztermék

habok, fagylaltok töltelékek, bevonók

		 2.02020.320

Málna ízű aromapaszta

1 kg

4

tubus

13

késztermék

habok, fagylaltok, töltelékek, bevonók

		 2.02032.320

Kávé ízű aromapaszta

1 kg

4

vödör

13

késztermék

habok, fagylaltok, töltelékek, bevonók

		 8.03208.301

Kakaó ízű aromapaszta

2,5 kg

1

vödör

13

késztermék

habok, fagylaltok, töltelékek, bevonók

		 2.02012.320

Banán ízű aromapaszta

1 kg

4

vödör

13

késztermék

habok, fagylaltok, töltelékek, bevonók

		 2.02005.320

Meggy ízű aromapaszta

1 kg

4

vödör

13

késztermék

habok, fagylaltok, töltelékek, bevonók

		 2.02024.320

Maracuja ízű aromapaszta

1 kg

4

vödör

13

késztermék

habok, fagylaltok, töltelékek, bevonók

		 2.02018.320

Karamell ízű aromapaszta

1 kg

4

vödör

• 19

késztermék

habok, fagylaltok, töltelékek, bevonók

		 8.03265.320

Áfonya ízű aromapaszta

1 kg

4

vödör

13

késztermék

habok, fagylaltok, töltelékek, bevonók

		 2.02011.111

Mogyoró ízű aromapaszta

1 kg

4

vödör

Mogyoró

késztermék

habok, fagylaltok, töltelékek, bevonók

		 2.02345.111

Dió ízű aromapaszta

1 kg

4

vödör

Dió

késztermék

habok, fagylaltok, töltelékek, bevonók

		 2.02050.320

Mangó ízű aromapaszta

1 kg

4

vödör

13

késztermék

habok, fagylaltok, töltelékek, bevonók

		 2.02044.320

Törkölypálinka ízű aromapaszta

1 kg

4

vödör

13

késztermék

habok, fagylaltok, töltelékek, bevonók

Compound-ok – Aromapaszták

Az aromapaszták egy egész sor alkalmazási lehetőséget rejtenek magukban. Az aromapaszták gyümölcslé
koncentrátumból, gyümölcsdarabokból, szirupból, aromákból és egyéb válogatott összetevőkből készülnek.
Kizárólag természetes aromákat tartalmaznak, hogy a táplálkozást egyedülálló élménnyé tegyék.
A praktikusság kulcsfontosságú a Foodservice szakmában. Választékunk pontosan ezt kínálja standard állagú,
könnyen elkészíthető és az iparág igényeihez alkalmazkodó adagolású termékekkel. Az aromapaszták
felhasználhatók különleges, többek között gyümölcsös és mogyorós ízek a termékek széles skálájához történő
hozzáadására, mint pl. bevonók, krémes töltelékek, masszák, fagylaltok, csokoládés és praliné töltelékek, tejtermékek, turmixok és további termékek.
Előnyök
• Első osztályú, természetes ízek és színek
• Ellenáll a fagyasztás közben előforduló
hőmérséklet ingadozásoknakl

• Magas gyümölcstartalom
• Sokoldalúan felhasználható
• Praktikus méretű csomagolás

Dekorációk és borítások

• Búza • Tojás • Tej • Szója

			

Öntetek
		 Cikkszám
Termék megnevezés
Súly/
					

Darabszám/ Csomagolás
Ládánként		

Allergének

		 2.03092.311 Karamellás öntet

1 kg

6

üveg

•6

		 2.03096.314 Csokoládé ízű öntet

1 kg

6

üveg

6

Felhasználás
Jól kombinálható		
		
Konyhakész

fagylalt, desszert töltelékek

Konyhakész

fagylalt, desszert töltelékek

		 2.03116.311 Karamella ízű öntet

1 kg

6

üveg

6

Konyhakész

fagylalt, desszert töltelékek

		 2.03160.311 Mogyoró ízű öntet

1 kg

6

üveg

Mogyoró

Konyhakész

fagylalt, desszert töltelékek

		 8.03211.311 Eper ízű öntet

1 kg

6

üveg

13

Konyhakész

fagylalt, desszert töltelékek

		 8.03213.311 Maracuja ízű öntet

1 kg

6

üveg

13

Konyhakész

fagylalt, desszert töltelékek

		 8.03214.311 Málna ízű öntet

1 kg

6

üveg

13

Konyhakész

fagylalt, desszert töltelékek

		 8.03215.311 Amarena meggy ízű öntet

1 kg

6

üveg

13

Konyhakész

fagylalt, desszert töltelékek

		 8.03217.311 Kávé ízű öntet

1 kg

6

üveg

13

Konyhakész

fagylalt, desszert töltelékek

		 8.03219.311 Kiwi ízű öntet

1 kg

6

üveg

13

Konyhakész

fagylalt, desszert töltelékek

		 8.03220.311 Erdei gyümölcs ízű öntet

1 kg

6

üveg

13

Konyhakész

fagylalt, desszert töltelékek

Öntetek

Használatra kész, kimagasló minőségű öntetek, illetve fagylalt- és desszert dekorációk. Praktikus 1 literes
csomagolás, a flakonból az öntet közvetlenül kinyomható, az adagolást megkönnyítő csöpögésgátlóval. Az ízek
széles skáláját felvonultató öntetek tejszínnel, fagylaltokkal, pudingokkal, joghurttal, gofrikkal és még sok egyéb
desszerttel kombinálhatók, ínycsiklandó dekorációt és még intenzívebb ízeket garantálva.

6 Nyomokban tejet, tojást, szóját, szulfitokat tartalmaz

13 Nyomokban tojást, szóját, tejet tartalmaz

19 Nyomokban tojást, szóját tartalmaz

21

Alapanyagok
Dekorációk és borítások

• Búza • Tojás • Tej • Szója

			

Csokoládék
		 Cikkszám
Termék megnevezés
Súly
Db/karton Csomagolás
Allergének
					
		

Felhasználás

Jól kombinálható		

		 8.01286.400

San Felipe - Étcsokoládé

5 kg

1

zacskó

••

Késztermék

Tortamixek, fagylaltok

		 8.01323.400

Cabo Blanco - Fehér csokoládé

5 kg

1

zacskó

••

Késztermék

Tortamixek, fagylaltok

		 8.01307.400

Maracaibo - Tejcsokoládé

5 kg

1

zacskó

••

Késztermék

Tortamixek, fagylaltok

Csokoládék

Étcsokoládé: San Felipe, Tejcsokoládé: Maracaïbo és Fehér csokoládé: Cabo Blanco – Csokoládéink tökéletes fedést, ízhatást biztosítanak és a párizsi krémnek is kiváló aromát kölcsönöznek. Csokoládé darabjaink és pasztilláink a tökéletes
utolsó simítást adják az Ön muffinjainak, cupcake-einek, tortáinak és desszertjeinek.
Előnyök
• "Gomb" alakú kiszerelésben kapható, a használat
megkönnyítésére

• Kellemes íz
• Kifinomult állag

Dekorációk és borítások
		 Cikkszám
Termék megnevezés
Súly
Db/karton Csomagolás
Allergének
					
		

Felhasználás

Jól kombinálható		

		 2.79004.113

Csokoládé darabok - Fehér

3,75 kg

1

zacskó

••

Késztermék

Tortamixek, S&B, fagylaltok

		 2.79005.113

Csokoládé darabok - Ét

3,75 kg

1

zacskó

• 20

Késztermék

Tortamixek, S&B, fagylaltok

		 2.79010.113

Csokoládé darabok - Tej

3,75 kg

1

zacskó

••

Késztermék

Tortamixek, S&B, fagylaltok

Fagylaltok

• Búza • Tojás • Tej • Szója

			

Fagylaltok
		 Cikkszám
Termék megnevezés
Súly Db/karton Csomagolás
Allergének
					
		
		 2.03739.115 Soft Ice Natúr
		 2.03736.025 Soft Ice Csokoládé

1 kg

10

zacskó

1,25 kg

10

zacskó

1 kg

10

zacskó

		 2.03735.115 Soft Ice Vaníliás

•14
• • 22
• 14

Alkalmazás		

Jól kombinálható		

Tej + cukor hozzáadásával

Öntetek, aromapaszták, kekszek, brownie

Tej + cukor hozzáadásával

Öntetek, amerikai kekszek, brownie

Tej + cukor hozzáadásával

Öntetek, amerikai kekszek, brownie

Fagylaltok

A Dawn® egyszerűen elkészíthető, értékes, amerikai stílusú lágy, vonzó külsejű fagylaltokat kínál. Sima és lágy alapjaink
könnyen elkészíthetőek, rendkívül kényelmes a használatuk, és mindig ugyanazt a minőséget produkálják mind ízben,
mind állagban. Aromapasztáink széles választékával ízeket és színeket kelthet életre - párosítsa őket bármelyik kekszünkkel,
muffinunkkal, brownie-nkkal és alkosson igazi amerikai stílusú csemegéket, amelyek után a mai fogyasztók sóvárognak.
A nemrégiben készült trendelemzések alapján a cukrászok szilárdan hiszik, hogy 2016 és az utána következő évek a kézműves fagylalt felvirágzását hozzák. Egy pár egyéni trükkel a fagylaltjai sokra vihetik – így nagyobb lesz a profit is! A helyben, vagy az elárusítóhelyre személyre
szabottan készült fagylalt trendje a cukrászok szerint jövőre is folytatódik. Vessen Ön is egy pillantást aromapaszta választékunkra, hogy
hogyan is lehet azokat az előbbi alapokkal kombinálni, a pillantásokat rabul ejtő színekért és intenzív ízekért - amelyek csakis természetesek! Alkosson elvihető-, vagy desszertfagylaltot a Dawn® gyümölcsös töltelékek, folyékony bevonók és csokoládék használatával, dekorálja
azokat bármely évszakra vagy alkalomra!

22

14 Nyomokban tojást, szójat, glutént, búzát tartalmaz 20 Nyomokban tejet tartalmaz 22 Nyomokban tojást, glutént, búzát tartalmaz

Gyökereink...
...az amerikai cukrászat szívéből erednek - a hagyományos
fánkoktól, az autentikus brownie-któl, a kényeztető muffinoktól
és lágyra sült amerikai kekszektől.
A Dawn® egy sor alapanyaggal, félkész- és késztermékkel gondoskodik a
valóban ízlelhető különbségről. Az amerikai kultúra nagy népszerűségnek
örvend Európában, a piac pedig kész befogadni az amerikai termékeket.
Amerika kedvenc trendjeire és ízeire alapozva alkottuk meg hagyományőrző
cukrászsütemény kínálatunkat, hogy ízletes csemegéket tehessünk az Ön
polcaira.
Autentikus amerikai termékek készítésében szerzett 100 éves tapasztalatunk
a garancia arra, hogy fogyasztóink megtalálják azt az izgalmat és ikonikus
minőséget, melyet legédesebb pillanataik során keresnek.
Finom, kényeztető, autentikus ízek.
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A tökéletes
alapot kínáljuk
alkotásaihoz
Nagyszerű, rövid idő alatt kisüthető megoldásokat kínálunk, illetve olyan termékeket, melyeket Önnek már csak fel
kell díszíteni, hogy a desszertjeit egyedivé varázsolja. Ízletes és egyszerűen alkalmazható tortamasszáinkkal, fánkjainkkal és amerikai ízvilágű kekszeinkkel nap mint nap frissen készült termékeket kínálhat vásárlóinak, méghozzá a
legegyszerűbb módon. A már csak díszítésre váró négyszögletes óriástortáktól, brownie-ig és cupcake-ekig, valamint a fantasztikus fánkokig mindenünk van, amire csak szüksége lehet. Termékei ezáltal tűnnek fel vásárlóinak a
pultban, étlapokon, Ön pedig a legfrissebb divat szerinti termékeket kínálhatja, egy lépéssel a konkurrencia előtt.
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Félkész termékek
Amerikai ízvilágú kekszek

• Búza • Tojás • Tej • Szója

			

Amerikai keksz korong
		 Cikkszám
			

Termék megnevezés

Súly Db/karton Csomagolás Eltarthatóság

Allergének

Felhasználás

Sütési idő

		 0.00877.756

Tejcsokoládés amerikai keksz

56 g

120

ömlesztve

24 óra hűtve / 2 nap kisütve

••••

félkész

180 - 200°C = 9-11 perc

		 0.00877.764

Fehér csokoládés amerikai keksz

56 g

120

ömlesztve

24 óra hűtve / 2 nap kisütve

••••

félkész

180 - 200°C = 9-11 perc

		 0.00877.772

Dupla csokoládés amerikai keksz

56 g

120

ömlesztve

24 óra hűtve / 2 nap kisütve

••••

félkész

180 - 200°C = 9-11 perc

		 0.00877.798

Zabpelyhes - mazsolás amerikai keksz

56 g

120

ömlesztve

24 óra hűtve / 2 nap kisütve

• • • Zab 1

félkész

180 - 200°C = 9-11 perc

		 0.01250.232

Dupla csokoládés amerikai keksz

80 g

80

ömlesztve

24 óra hűtve / 2 nap kisütve

••••

félkész

180 - 200°C = 9-11 perc

		 0.01250.240

Fehér csokoládés amerikai keksz

80 g

80

ömlesztve

24 óra hűtve / 2 nap kisütve

••••

félkész

180 - 200°C = 9-11 perc

Amerikai kekszek

Amerikai kekszeink egyszerű megoldást kínálnak a frissen sült autentikus amerikai édességek
kedvelőinek. Járja át az Ön üzletét is a házi sütemény illata, kínálja friss süteményeit egyenesen
a sütőből és tegyen polcaira vonzó küllemű, csúcsminőségű termékeket, minden alkalommal.

Luxury Amerikai keksz
		 Cikkszám

Termék megnevezés

Súly
80 g

90

ömlesztve

80 g

90

80 g
80 g

		 0.01273.557

Luxury Zabpehelyhes - mazsolás -

			

szicíliai citromos amerikai keksz

		 0.01273.565

Luxury Dupla csokoládés

			

amerikai keksz

		 0.01273.573

Luxury Tripla csokoládés

			

amerikai keksz

		 0.01273.581

Luxury Fehér csokoládés - málnás

			

amerikai keksz

Db/karton Csomagolás

Eltarthatóság

Allergének

Felhasználás

Sütési idő

27 óra hűtve / 2 nap kisütve

• • • Zab 1

félkész

180 - 200°C = 9-11 perc

ömlesztve

27 óra hűtve/ 2 nap kisütve

••••

félkész

180 - 200°C = 9-11 perc

90

ömlesztve

27 óra hűtve / 2 nap kisütve

••••

félkész

180 - 200°C = 9-11 perc

90

ömlesztve

27 óra hűtve/ 2 nap kisütve

••••

félkész

180 - 200°C = 9-11 perc

		 0.01277.682

Luxury Fehér csokoládés amerikai keksz

80 g

100

ömlesztve

27 óra hűtve / 2 nap kisütve

••••

félkész

180 - 200°C = 9-11 perc

		 0.01278.333

Luxury Fehér csokoládés - vörösáfonyás

80 g

100

ömlesztve

27 óra hűtve/ 2 nap kisütve

••••

félkész

180 - 200°C = 9-11 perc

			

amerikai keksz

Allergének

Felhasználás

Mega Amerikai keksz
		 Cikkszám

Termék megnevezés

Súly

Db/karton Csomagolás

Eltarthatóság

Sütési idő		

		
		 0.00929.268

Mega Dupla cskoládés amerikai keksz

107 g

40

ömlesztve

27 óra hűtve / 2 nap kisütve

••••

félkész

180 - 200°C = 9-11 perc

		 0.00929.276

Mega Fehér csokoládés amerikai keksz

107 g

40

ömlesztve

27 óra hűtve / 2 nap kisütve

••••

félkész

180 - 200°C = 9-11 perc

		 0.00929.292

Mega Tejcsokoládés amerikai keksz

107 g

40

ömlesztve

27 óra hűtve / 2 nap kisütve

••••

félkész

180 - 200°C = 9-11 perc

Allergének

Felhasználás

XXL Amerikai keksz
		 Cikkszám

Termék megnevezés		

Súly

Db/karton Csomagolás

Eltarthatóság

Sütési idő		

		 0.01084.665

Csokoládé darabos amerikai keksz pizza		 200 g

32

ömlesztve

27 óra hűtve / 2 nap kisütve

••••

félkész

180 - 200°C = 9-11 perc

		 0.01363.324

Málnás - fehér csokoládés		 200 g

32

ömlesztve

27 óra hűtve/ 2 nap kisütve

••••

félkész

180 - 200°C = 9-11 perc

			

amerikai keksz pizza

XXL Amerikai keksz

Egy izgalmas, különleges cukrászsütemény elképzelés. Az amerikai kekszet könnyű másokkal is megosztani, és
mindössze 11 perc alatt kisül. Autentikus amerikai recept alapján készülnek, és kényelmes ízletes desszertvariációt
kínálnak. Kínálja frissen sütve, egész pizza alakban, vagy szeletekben! Ez az óriási sütemény lenyűgözően néz ki,
nagyszerű íze fagylalttal, tejszínhabbal és csokoládés szósszal még tovább fokozható!

1 Nyomokban szóját tartalmaz

25

Itt olvassa le a
Scoop & Bake videó
megtekintéséhez

e
k
a
B
&
Scoop

ap mint nap!

rmékeket, n
n frissen sült te

Kínáljo

Fagyasztott masszáink és tésztáink rugalmasan alkalmazhatók, helyben kisütheti őket,
könnyen és hatékonyan. A 2 kg-os vödrökben egyszerűen tárolható, és rengetegféle
ízben kínáljuk. Felengedés után hűtőben 8 napig eltartható.
Minden vödör Scoop & Bake sokféleképpen felhasználható muffinok,
poharas desszertek, gyümölcskenyerek, négyszögletes óriástorták, sőt
még szendvics- vagy ünnepi torták készítésére is. Rejtsen finomságokat
friss süteményeibe vagy díszítse fel őket, tegye őket különlegessé gyorsan,
egyszerűen és veszteség nélkül! A választékban brownie masszák, amerikai
keksz tészták is megtalálhatók, hogy Ön ne csak a klasszikusokat, hanem
a tradícionális cukrászsüteményeket izgalmassá tevő kiegészítőket is meg
tudja vásárolni. A masszákat ízlés szerint alakíthatja, így azokkal megnövelheti forgalmát és profitját is.
Nézze meg Scoop & Bake weboldalunkat, melyen receptötleteket,
oktatóvideókat, és további kreatív ötleteteket talál, melyek
segítségével felvirágoztathatja üzletét !

www.dawnscoopandbake.com
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Kanalazza formá
ba, alkossa
meg, süsse ki, adja
el!

Félkész termékek
Scoop & Bake
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Scoop & Bake - nagy kiszerelés
		 Cikkszám Termék
		
		 0.00348.649

Dupla csokoládés Scoop & Bake

Súly

Db/karton

Csomagolás

7 kg

1

Vödör

Eltarthatóság
8 nap hűtve

Allergének
••••

Felhasználás
Sütéskész

										
										
		 0.01188.897

Vaníliás Scoop & Bake

7 kg

1

vödör

8 nap hűtve

•••1

Sütéskész

Zacskónkénti/vödrönkénti késztermék
30 db 66 g-os muffin / 4 db 330 g-os gyümölcskenyér /
90 db 22 g-os tortanyalóka / 40 db 50 g-os poharas süti /
4 db 500 g-os szendvicstorta
30 x 66 g-os muffin / 4 x 330 g-os gyümölcskenyér/ 		

										

90 x 22 g tortanyalóka / 40 x 50 g-os poharas süti /

										

4 x 500 g szendvics torta

		 0.00708.703

Dupla csokoládés Scoop & Bake

2 kg

4

Doboz

8 nap hűtve

••••

Sütéskész

										
										
		 0.00708.711

Áfonyás Scoop & Bake

2 kg

4

Doboz

8 nap hűtve

•••1

Sütéskész

									
										
		 0.00708.745

Almás - fahéjas Scoop & Bake

2 kg

4

Doboz

8 nap hűtve

•••1

Sütéskész

										
										
		 0.00708.761

Banán-toffee Scoop & Bake

2 kg

4

Doboz

8 nap hűtve

•••1

Sütéskész

30 x 66 g-os muffin / 4 x 330 g-os nagy gyümölcskenyér /
90 x 22 g-os tortanyalóka / 40 x 50 g-os poharas süti / 		
4 x 500 g-os szendvics torta
30 x 66 g-os muffin / 4 x 330 g-os nagy gyümölcskenyér /
90 x 22 g-os tortanyalóka / 40 x 50 g-os poharas süti / 		
4 x 500 g-os szendvics torta
30 x 66 g-os muffin / 4 x 330 g-os nagy gyümölcskenyér /
90 x 22 g-os tortanyalóka / 40 x 50 g-os poharas süti / 		
4 x 500 g-os szendvics torta
30 x 66 g-os muffin / 4 x 330 g-os nagy gyümölcskenyér /

										

90 x 22 g-os tortanyalóka / 40 x 50 g-os poharas süti / 		

										

4 x 500 g-os szendvics torta

		 0.00708.787

Vaníliás Scoop & Bake

2 kg

4

Doboz

8 nap hűtve

•••1

Sütéskész

										
										
		 0.02358.605

Csokoládés brownie

2 kg

4

Doboz

8 nap hűtve

••••

Sütéskész

			

Scoop & Bake							

		 0.02321.991

Vaníliás amerikai keksz tészta

2 kg

4

Doboz

8 nap hűtve

•••1

Sütéskész

			

Scoop & Bake							

		 0.01322.833

Fehér csokoládés - epres

			

Scoop & Bake 							

2 kg

4

Doboz

8 nap hűtve

••••

Sütéskész

										
2 kg

4

Doboz

8 nap hűtve

•••1

		 0.01330.167

Tejcsokoládés - narancsos

Sütéskész

			

Scoop & Bake 							

										
		 0.01322.809

Répatorta Scoop & Bake

2 kg

4

Doboz

8 nap hűtve

•••1

Sütéskész

										

30 x 66 g-os muffin / 4 x 330 g-os nagy gyümölcskenyér /		
90 x 22 g-os tortanyalóka / 40 x 50 g-os poharas süti / 		
4 x 500 g-os szendvics torta
5 tálca 900 g-os brownie /
18 db 110 g-os csokoládé szuflé
37 db 54 g-os süti / 10/12 150 g-os tálcás morzsás süti / 		
40 db 50g-os amerikai keksz minitorta
30 db 66 g-os muffin / 4 db 330 g -os gyümölcstorta /
90 db 22 g-os tortanyalóka/ 40 db 50 g-os
poharas süti / 4 db 500 g-os szendvics torta
30 db 66 g-os muffin / 4 db. 330 g -os gyümölcstorta /
90 db22 g-os tortanyalóka/ 40 db 50 g-os
poharas süti / 4 db 500 g-os szendvics torta
2 x 1 kg-os réteges torta / 40 db 50 g-os répatortás
poharas süti / 12 db 160 g-os répatorta nyalóka

Dawn Scoop & Bake Vaníliás amerikai keksz tészta

A Dawn® Scoop & Bake amerikai keksz tészta egyszerűen kikanalazható, frissen sült klasszikus sütemény vagy
egyéb sütemény alapú desszert készíthető belőle. Nyújtsa ki, használja alapként, kombinálja csokoládékkal, öntse
különböző formákba vagy morzsolja desszertek tetejére és alkosson érdekes és ízletes süteményeket! Látogasson
el honlapunkra: www.dawscoopandbake.com, ahol további, a sütikkel kapcsolatos ötleteket talál, a sajttortától
kezdve egészen a legutolsó amerikai trendig -- a Skookie-ig!

1 Nyomokban szóját tartalmaz
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Félkész termékek
Brownie korongok
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Brownie korong - csomagolt
		 Cikkszám

Termék megnevezés

Súly

Db/karton

Csomagolás

		 0.01099.721

Csokoládés brownie korong

63 g

60

Karton

Eltartható
5 nap

Allergének
•••1

Felhasználás

Jól kombinálható 		

Késztermék

Bevonók, gyümölcsös töltelékek, fagylaltok

Brownie korongok

A Brownie korongok önmagukban is nagyszerűek, de egyedi, jellegzetes édességek alapjaiként is használhatók,
melyek segítségével kitűnhet versenytársai közül és Ön diktálhatja ezek árait. Ez a brownie lazább állagú és
csordultig raktuk csokoládés ízzel. Sima felülete és korong alakja ideálissá teszi arra, hogy egy fagylaltréteggel vagy
egyéb bevonatokkal spékeljük meg.
Tekintse meg különböző brownie ötleteinket a 41. oldalon, és nyerjen inspirációt! Szélesítse és frissítse választékát!
Vásárlói garantáltan visszajönnek Önhöz, mert a brownie variációkból soha nem elég!

Cupcake alapok
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Cupcake alap
Cikkszám

Termék megnevezés

Súly

Db/karton

Csomagolás

Eltartható

		 0.01147.926

Csokoládés cupcake alap

28 g

36

2 x 18

2 nap

		 0.01147.942

Vaníliás cupcake alap

28 g

36

2 x 18

2 nap

Allergének

Felhasználás

Jól kombinálható		

•••1

Késztermék

Bevonók, gyümölcsös töltelékek

•••1

Késztermék

Bevonók, gyümölcsös töltelékek

Cupcake

A cupcake még mindig népszerű termék és a kirakatban vonzó, színpompás attrakciót is képezhet. Fagyasztott
cupcake alapjainkkal, egyszerűen alkalmazható bevonóinkkal, attraktív dekorációinkkal és gyümölcsös töltelékeinkkel kiélheti kreativitását.

Fánkok
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Díszítésre kész fánkok
		 Cikkszám
2.76864.821

Termék megnevezés

Súly

Db/karton Csomagolás

Eltartható

Sima gyűrűs fánk

50 g

(3 x 12) 36

24 óra

Fánkok

Karton

Allergének
••••7

Felhasználás

Jól kombinálható 		

Késztermék

Bevonók, gyümölcsös töltelékek

Mi a Dawn-nál tudjuk, hogy a vásárlók különböző okok miatt kedvelik fánkjainkat. Fő előnyük, hogy egyszerűen
díszíthetők az évszaknak megfelelő aktualitásokkal, emlékezetes alakzatokkal és nosztalgiát idéző mintákkal. A fánkok
egész évben, a nap bármely szakában fogyaszthatók, így rengeteg receptötlettel szolgálhatunk. Egy kis kreativitással
meghódíthatja vásárlóit! Gyűrű alakú fánkjainhoz csak az utolsó simításokat kell hozzáadni, és magukban, vagy
porcukorral megszórva is ízletesek. Miért is ne kísérletezne? Tömör és lazább szerkezetű bevonóink, krémes
töltelékeink, csokoládéink, gyümölcsös töltelékeink és dekorációink határtalan lehetőségeket kínálnak.
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Cupcake
Alapok

A Dawn® rengeteg
receptötletet mutat
be Önnek, ezzel is
segítünk, hogy szemet
gyönyörködtető, népszerű Cupcake-et
kínálhasson, mint a...

Vaníliás nyári gyümölcsös

Cupcake

Készítsen vaníliás cupcake alapot,
nyomjon rá Dawn Vaníliás bevonót és tegyen a tetejére nyári
erdei gyümölcsöket!

Csokoládés húsvéti fészek

Cupcake

Használja csokoládés vagy vaníliás cupcake alapjainkat, öntsön
rájuk Dawn® Csokoládés bevonót
és díszítse őket mini húsvéti csokoládé tojásokkal!

Csak olvassza ki a szükséges mennyiségű
alapot, és már kezdhet is alkotni!
A cupcake már egy ideje nagy népszerűségnek örvend
és úgy tűnik, ez így is fog maradni.
A fogyasztók az eredetiséget, a kreatív "házi készítésű"termékeket kedvelik.
Frissítse folyamatosan kínálatát évszaknak megfelelő díszítésekkel és
témákkal, járjon mindig egy lépéssel a konkurencia előtt!

Csokoládés-kávés

Cupcake

Készítsen egy csokoládés cupcake
alapot, keverjen Dawn® Kávés
aromapasztát Vaníliás

A Dawn Foods ezt a tevékenységet könnyíti meg kivételes díszítéseivel, tömör és laza bevonóival, és

bevonónkhoz és fedje be vele a

egyszerűen alkalmazható csokoládés és vaníliás cupcake alapjaival. Minden, amire csak szüksége

cupcake-eket, majd húzzon rá

van egy pazar cupcake-ekkel teli kirakathoz!

kávés ízesítésű Dawn® bevonót!

29

Igen, lehet az Ön
cukrászdája a
legjobb a városban!
A Dawn® az ízletes péksütemények nagy választékát fejlesztette ki, melyben az összes népszerű termékcsoport
megtalálható - muffinok, amerikai kekszek, brownie-k, fánkok, loaf cake-ek és még sok más is! Minden egyes
termékünk hosszú évek tapasztalatával, autentikus amerikai recept alapján készül, így friss ízvilágot és állagot,
valamint praktikus elkészíthetőséget garantálnak.
Csak olvassza ki, kínálja és fogyassza!
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Késztermékek
Muffinok
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Mini muffinok
		 Cikkszám
Termék megnevezés
Súly
Db/karton
Csomagolás
							

Kiolvasztva
eltarthatóság

Allergének Felhasználás
		

Csomagolva		

		 0.00948.630

Áfonyás muffin

37 g

110

Karton

5 nap

•••1

Késztermék

Átlátszó fóliában

		 0.00948.648

Dupla csokoládés muffin

37 g

110

Karton

5 nap

••••

Késztermék

Átlátszó fóliában

		

Klasszikus tulipán muffinok
		 Cikkszám
Termék megnevezés
Súly
Db/karton
Csomagolás
							

Kiolvasztva
eltarthatóság

Allergének Fekhasználás
		

Csomagolva		

		 0.00372.862

Áfonyás muffin

80 g

24

Karton

5 nap

•••1

Késztermék

Átlátszó fóliában

		 0.00373.258

Dupla csokoládés muffin

80 g

24

Karton

5 nap

••••

Késztermék

Átlátszó fóliában

		 0.00504.218

Vaníliás muffin

82 g

24

Karton

5 nap

•••1

Késztermék

Átlátszó fóliában

		

		Gomba formájú muffinok
		 Cikkszám
Termék megnevezés
Súly
Db/karton
Csomagolás
							

Kiolvasztva
eltarthatóság

Allergének Felhasználás
		

Csomagolva

		 0.01040.352

Tripla csokoládés muffin

123 g

20

Karton

5 nap

••••

Késztermék

Átlátszó fóliában

		 0.01174.010

Toffee-almás morzsával

124 g

20

Karton

5 nap

•••1

Késztermék

Átlátszó fóliában

			

töltött muffin

		 0.00994.568

Dupla csokoládés muffin

134 g

15

Karton

5 nap

••••

Késztermék

Átlátszó fóliában

		 0.00994.518

Citrommal injektált muffin

132 g

15

Karton

5 nap

•••1

Késztermék

Átlátszó fóliában

		 0.00994.534

Fogyókúrás áfonyás muffin

136 g

15

Karton

5 nap

•••1

Késztermék

Átlátszó fóliában

		 0.01161.512

Dupla csokoládés muffin

123 g

30

Karton

2 nap

••••

Késztermék

Ömlesztve

		 0.01238.642

Áfonyás muffin

120 g

30

Karton

2 nap

•••1

Késztermék

Ömlesztve

		

Gomba formájú muffinok

Az eredeti muffin forma továbbra is közkedvelt, és a kényeztetés valódi szimbólumának számít. Gomba muffinjaink
kellemesen túltöltöttek, és tetszetős kirakati darabok válnak belőlük.

1 Nyomokban szóját tartalmaz
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Késztermékek
Muffinok
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Klasszikus tulipán muffinok
		 Cikkszám
		

Termék megnevezés

Súly

Db/karton Csomagolás

Eltartható

		 0.01348.128

Vaníliás muffin

82 g

70

Karton

2 nap

		 0.01348.152

Dupla csokoládés muffin

82 g

70

Karton

2 nap

		 0.01222.463

Dupla csokoládés muffin

100 g

32

Karton

		 0.01222.489

Vaníliás muffin

100 g

32

		 0.01222.497

Áfonyás muffin

100 g

		 0.01222.512

Almás-fahéjas muffin

		 0.01236.034

Allergének

Elkészítés/adagolás

Csomagolva		

•••1

Késztermék

Ömlesztve

••••

Késztermék

Ömlesztve

2 nap

••••

Késztermék

Ömlesztve

Karton

2 nap

•••1

Késztermék

Ömlesztve

32

Karton

2 nap

•••1

Késztermék

Ömlesztve

100 g

32

Karton

2 nap

•••1

Késztermék

Ömlesztve

Csokoládés cappuccino muffin

100 g

32

Karton

2 nap

••••

Késztermék

Ömlesztve

		 0.01236.042

Csokoládé darabos muffin

100 g

32

Karton

2 nap

••••

Késztermék

Ömlesztve

		 0.01149.633

Citrommal töltött és

102 g

24

Karton

5 nap

• • • SO2 1

Késztermék

Ömlesztve

			

jégcukorral szórt muffin

		 0.01149.659

Giga bogyós muffin

105 g

24

Karton

5 nap

•••1

Késztermék

Ömlesztve

		 0.01317.967

Áfonyás muffin

100 g

26

Karton

5 nap

•••1

Késztermék

Ömlesztve

		 0.01318.064

Dupla csokoládés muffin

100 g

26

Karton

5 nap

•••1

Késztermék

Ömlesztve

Tulipán formájú muffinok

A tulipán formájú muffinok a modern vonalat képviselik, virágszirom formájú szalvétába csomagolva. Ámulatba
ejtő, ízléses kinézetükkel bátran a pultba tehetők, és tökéletesen egészítik ki a kávés italokat. Mind a klasszikus,
mind a prémium muffinok pont a megfelelő méretben készültek. Egy egész sor különféle trendi ízzel, töltelékkel és
díszítéssel alternatív árfekvést alakíthat ki és igazodhat a mai, házon kívüli étkezési szokásokhoz.

		Prémium tulipán muffinok
		 Cikkszám
Termék megnevezés
				

Súly

Db/karton Csomagolás

Eltartható

Allergének

Felhasználás

Csomagolva		

		 0.01228.932

Tripla csokoládés muffin

133 g

30

Láda

2 nap

••••

Késztermék

Ömlesztve

		 0.01228.924

Áfonyás-morzsás muffin

126 g

30

Láda

2 nap

•••1

Késztermék

Ömlesztve

		 0.01228.940

Répatorta muffin

140 g

30

Láda

2 nap

• • • Kén-dioxid 1

Késztermék

Ömlesztve

		0.01330.381

Banános - csokoládé darabos muffin

123 g

30

Láda

2 nap

••••

Késztermék

Ömlesztve

Prémium tulipán formájú muffinok

Prémium muffinjaink látványos díszben pompáznak, gyümölcsös, karamellás és csokoládés töltelékekkel
biztosítják fogyasztóink számára a prémium ízhatást és árfekvést.
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Kupolaforma,
lágy közepe szinte
szétrobban az ízektől!

Kivételesen
természetes íz

Laza szerkezet, könnyű
tésztával
Borítással és töltelékekkel

Autentikus amerikai muffinok
33

Laza szerkezetű, a kekszbe
rejtett darabkák pedig
ellenállhatatlan külsőt
kölcsönöznek neki
Ropogós külső réteg
a széleken

Nagyszerű, természetes
ízek, minden egyes falatnál

Ínycsiklandó,
puhára sütött belső

Autentikus amerikai ízvilágú kekszek
34

Késztermékek
Muffinok
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Prémium tulipán muffinok
		 Cikkszám
Termék megnevezés
Súly
Db/karton
						

Csomagolás Eltarthatóság Allergének
Felhasználás
			

Csomagolva		

		 0.01384.445

Áfonyás-morzsás muffin

127 g

24

Karton

5 nap

•••1

Késztermék

Átlátszó fóliában		

		 0.01289.489

Csokoládé darabos muffin

123 g

15

Karton

5 nap

••••

Késztermék

Átlátszó fóliában

		 0.01341.510

Sós karamellás muffin

122 g

15

Karton

5 nap

•••1

Késztermék

Átlátszó fóliában

		 0.01097.410

Gyümölcsös répatorta muffin

140 g

15

Karton

5 nap

• • • Kén-dioxid

Késztermék

Átlátszó fóliában

		 0.01384.479

Tripla csokoládéval töltött muffin

135 g

24

Karton

5 nap

••••

Késztermék

Átlátszó fóliában

		 0.01289.471

Toffee-csokoládédarabos morzsás muffin 137 g

15

Karton

5 nap

••••

Késztermék

Átlátszó fóliában

		 0.01384.453

Sárgabarackkal töltött, jégcukros muffin 135 g

24

Karton

5 nap

• • •SO21

Késztermék

Átlátszó fóliában

		 0.01040.625

Cappuccino muffin

138 g

20

Karton

5 nap

••••

Késztermék

Átlátszó fóliában			

		 0.01174.010

Toffee-almás töltött muffin

134 g

20

Karton

5 nap

•••1

Késztermék

Átlátszó fóliában

Amerikai kekszek
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Klasszikus amerikai kekszek
		 Cikkszám

Termék megnevezés

Súly

Db/karton Csomagolás Eltarthatóság Allergének

						

Felhasználás

Csomagolva		

			 					

		 0.00902.371 Dupla csokoládés amerikai keksz

50 g

54

Karton

5 nap

		 0.02320.737 Dupla csokoládés amerikai keksz

50 g

54

Karton

5 nap

		 0.00902.397 Fehér csokoládés amerikai keksz

50 g

54

Karton

5 nap

		 0.02320.745 Fehér csokoládés amerikai keksz

50 g

54

Karton

5 nap

		 0.00902.438 Tejcsokoládés amerikai keksz

50 g

54

Karton

5 nap

••••
••••
••••
••••
••••

Késztermék

Átlátszó fóliában

Késztermék

Átlátszó fóliában

Késztermék

Átlátszó fóliában

Késztermék

Átlátszó fóliában

Késztermék

Átlátszó fóliában

Amerikai kekszek

Amerikai ízvilágú kekszeinket azért alkottuk meg, hogy vásárlóinknak elhozzuk a népszerű cookie ízét,
megszokott piaci kiszerelésben, ízletes, ropogós külsővel és lágy belsővel.
Ezeket a Dawn legmagasabb minőségű összetevői és cukrászati módszerei felhasználásával fejlesztettük ki, hogy
a végtermék a legeslegjobb legyen, vagyis az igazi, amerikai stílusú keksz.

Mega amerikai kekszek
		 Cikkszám
Termék megnevezés
Súly Db/karton Csomagolás Eltarthatóság Allergének
Felhasználás
							
		

Csomagolva		

		 0.02320.753 Dupla csokoládés amerikai keksz

106 g

36

Karton

5 nap

Átlátszó fóliában

		 0.00979.297 Fehér csokoládés amerikai keksz

106 g

36

Karton

5 nap

		 0.00979.304 Zabpelyhes-mazsolás amerikai keksz 106 g

36

Karton

5 nap

		 0.00979.312 Tejcsokoládés amerikai keksz

36

Karton

5 nap

106 g

••••
••••
• • • Zab 1
••••

Késztermék
Késztermék

Átlátszó fóliában

Késztermék

Átlátszó fóliában

Késztermék

Átlátszó fóliában

Mega amerikai kekszek

Mega amerikai ízvilágú kekszeink nem csupán méretüket, hanem ízüket tekintve is giga-megák. Az extra
kényeztetést kínáló, átlagosnál nagyobb adag azoknak a fogyasztóknak ideális, akik valami nagyon különlegeset keresnek.

1 Nyomokban szóját tartalmaz
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Késztermékek
Amerikai kekszek

• Búza • Tojás • Tej • Szója

			

Luxury amerikai kekszek
		 Cikkszám

Termék megnevezés

				

Súly

Db/karton Csomagolás Eltarthatóság Allergének

Felhasználás

Csomagolva			

					
76 g

30

Karton

5 nap

• • • Zab

Késztermék

Átlátszó fóliában

		 0.01274.406 Tripla csokoládés amerikai keksz

76 g

30

Karton

5 nap

Átlátszó fóliában

76 g

30

Karton

5 nap

Késztermék

Átlátszó fóliában

		 0.01274.422 Málnás-fehér csokoládés

76 g

30

Karton

5 nap

••••
••••
••••

Késztermék

		 0.01274.414 Dupla csokoládés amerikai keksz

Késztermék

Átlátszó fóliában

		 0.01274.399 Zabpehelyhes-mazsolás			

			

citromos amerikai keksz

amerikai keksz

Luxury amerikai kekszek

Eredeti amerikai kekszek, a legfinomabb összetevőkkel, mint a belga csokoládé darabok, szicíliai citrom, lágy mazsola
és óriás zabpelyhek, különféle kiszerelésekben. Autentikus amerikai receptünket azért fejlesztettük ki, hogy ropogós
külsővel és ínycsiklandozó, lágy belsővel kedveskedjünk Önnek - ahogyan annak lennie kell!
Luxury termékeink magas csokoládétartalma és gyümölcsös különlegességei, valamint a minőséget világosan láttató
extra laza szerkezete kiemelkedővé teszi azokat. Csak olvassza ki őket, és már szolgálhatja is fel - soha nem kóstolt még
ennyire ízletes amerikai kekszet!

Fánkok

• Búza • Tojás • Tej • Szója

			

Klasszikus fánkok
		 Cikkszám

Termék megnevezés

Súly

Db/karton Csomagolás Eltarthatóság Allergének

								
		 0.00978.629 Mázas mini gyűrűs fánk

25 g

80

Karton

24 óra

		 0.00978.637 Csokoládéval bevont mini gyűrűs fánk 25 g

80

Karton

24 óra

(3 x12) 36

Karton

24 óra

36

Karton

24 óra

		 2.76595.800 Cukrozott gyűrűs fánk

50 g

		 0.00725.533 Csokoládéval bevont mini gyűrűs fánk 60 g

••••7
••••7
••••7
••••7

Elkészítés/adagolás

Csomagolva			

Késztermék

Ömlesztve

Késztermék

Ömlesztve

Késztermék

Ömlesztve

Késztermék

Ömlesztve

Elkészítés/adagolás

Csomagolva			

Késztermék

12db/tálca

Késztermék

12db/tálca

Késztermék

12db/tálca

Prémium fánkok
		 Cikkszám

Termék megnevezés

				

Súly

Db/karton Csomagolás Eltarthatóság Allergének

					

		 2.10015.001 Almás-fahéjas töltött fánk

61 g

(3 x 12) 36

Karton

48 óra

		 2.10015.005 Tripla csokoládés töltött fánk

69 g

(3 x 12) 36

Karton

48 óra

		 2.10015.002 Karamellával töltött fánk

67 g

(3 x 12) 36

Karton

48 óra

		 2.10015.004 Eperrel töltött fánk

70 g

(3 x 12) 36

Karton

48 óra

		 2.10015.003 Mogyorókrémmel töltött fánk

71 g

(3 x 12) 36

Karton

48 óra

Fánkok

• • • • 28
• • • • 28
• • • • 28
• • • • 28
• • • • Mogyoró

Késztermék

12db/tálca

Késztermék

12db/tálca

Az ÚJ DAWN® Prémium töltött fánkok tele vannak meglepetésekkel, és csak ki kell őket olvasztani! Az új, ízletes, lenyűgöző textúrákkal és ízekkel megspékelt fánkokba még fenséges töltelékeket is rejtettünk. Sőt, mi több, a legfinomabb
fánk mixeinkből készültek, így garantáljuk, hogy minden egyes darab azt a magas minőséget képviseli, amiért Ön
hozzánk jött. Ötféle kényeztető ízből választhat!
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7 Nyomokban mogyorót tartalmaz 28 Nyomokban magvakat, mogyorót tartalmaz

Laza és lágy szerkezet
Aranyló színek és egységesített
külső, ellenállhatatlan díszítés

Zsírmentesen fogyasztható,
könnyű eledel

Hosszú évek alatt tökéletesített
szakértelmünk biztosítja, hogy
fánkjaink a lehető legautentikusabbak
és legjobb ízűek legyenek.
37

Olvassa le itt és
fedezze fel
Brownie és
Scoop & Bake
e-magazinunkat!

Világosbarna
felület, rusztikus
repedésekkel

Sűrű és lágy sötét
tészta
Igazi kényeztetés,
valódi csokoládéval

A brownie nagymesterei vagyunk, legyen
szó akár brownie mixről, brownie masszáról
vagy éppen a kész brownie-ról.
Mi tudjuk a megoldást!
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Késztermékek
Brownie-k

• Búza • Tojás • Tej • Szója

			

Brownie-k
		 Cikkszám

Termék megnevezés

Súly

				

Db/karton Csomagolás Eltarthatóság Allergének

Felhasználás

Csomagolva			
Ömlesztve			

					
54 g

60

2 tálca x karton 7 nap

••••7

Késztermék

		 2.76866.821 Autentikus amerikai blondie brownie

49 g

60

2 tálca x karton 7 nap

Ömlesztve

76 g

36

Késztermék

Átlátszó fóliában

		 0.00656.457 Mártott csokoládés brownie dióval

70 g

84

••••7
•••1
• • • Dió 1

Késztermék

		 0.01166.075 Csokoládés szögletes brownie

Késztermék

Ömlesztve

		 2.76867.821 Autentikus amerikai
			

csokoládés brownie
karton

5 nap

3 tálca x karton 2 nap

Brownie

Brownie-jaink előre felvágott állapotban, tálcásan és egyesével csomagolt változatban is kaphatók, mely az egyszerű
kiszolgálást teszi lehetővé. A Dawn® Csokoládés és Szőke Brownie nem csupán hétköznapi brownie-k. Ezek autentikus
amerikai brownie-k, melyek hagyományos recept alapján készültek. Kényeztető ízeinkkel és a pont megfelelő állaggal,
mely nem túl tortaszerű és nem is túl olvadós; a hagyományos receptek alapján készült brownie épp tökéletes!

Loaf cake-ek

• Búza • Tojás • Tej • Szója

			

Loaf cake-ek
		 Cikkszám
Termék megnevezés
Súly Db/karton Csomagolás Eltarthatóság Allergének
Felhasználás
						
			

Csomagolva		

		 0.01031.236 Tripla csokoládéval töltött loaf cake

100 g

30

Karton

5 nap

Késztermék

Átlátszó fóliában

		 0.01031.773 Citrommal töltött loaf cake

100 g

30

Karton

5 nap

Késztermék

Átlátszó fóliában

		 0.00978.059 Tripla csokoládéval töltött loaf cake

96 g

30

Karton

2 nap

		 0.00931.007 Citrommal töltött loaf cake

94 g

30

Karton

2 nap

		 0.00978.075 Erdei gyümölcsös-morzsás loaf cake

88 g

30

Karton

2 nap

••••
• • • SO2 1
••••
• • • SO2 1
•••9

Késztermék

Ömlesztve

Késztermék

Ömlesztve

Késztermék

Ömlesztve

Loaf cake-ek

A tradicionális nagyméretű gyümölcskenyerek étvágygerjesztő díszítésekkel megspékelt egyedi változatai.
Szinte bármely alkalomhoz illő, ízletes cukrászati remekek, a csokoládé és a zamatos, friss citrom ízével.
• Receptjeinket, melyek a legfinomabb hozzávalókat tartalmazzák, csakis azért fejlesztettük ki, hogy azok igazi ízélményt kínáljanak egy
egyedi és megismételhetetlen, ínycsiklandó formában.
• A népszerű alapízekben áruljuk, a töltelékek, rejtett különlegességek és díszítések pedig ellenállhatatlan külsőt kölcsönöznek nekik.
• A csomagolás a perforálás mentén könnyen nyitható.

1 Nyomokban szóját tartalmaz

7 Nyomokban mogyorót tartalmaz

9 Nyomokban glutént, tojást, szóját, tejet, kén-dioxidot, szulfitokat tartalmaz
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Késztermékek
Torták

• Búza • Tojás • Tej • Szója

			

Sajttorták
		 Cikkszám

Termék megnevezés

Súly

				

Db/karton Csomagolás Eltarthatóság Allergének

Felhasználás

Csomagolva			

						

		 0.01079.830 Málnás sajttorta

1580 g

28 (14x2)

Tálca

24 óra

		 0.01079.864 New York-i stílusú sajttorta

1600 g

28 (14x2)

Tálca

24 óra

		 0.01079.880 Tripla csokoládés sajttorta

1460 g

28 (14x2)

Tálca

24 óra

•••8
•••8
••••7

Késztermék

2x14 db/tálca

Késztermék

2x14 db/tálca

Késztermék

2x14 db/tálca

Sajttorta

Sajttortáink a tradicionális ízvilágot és stílust képviselik – kényeztető, krémes, édes és szinte túlcsordul az ízektől. A
legnépszerűbb ízválasztékban kapható, így szofisztikált krémes vaníliás, gyümölcsös málnás és ízletes tripla csokoládés
csemegéket kínálhat vásárlóinak.
Csak olvassza ki, kínálja és fogyassza! 14 előre felszeletelt adaggal a tiszta, egyszerű kiszolgálás érdekében.
• Tradicionális sajttorta töltelékek és receptötletek!
• Klasszikus amerikai ízek, krémes jelleggel, gyümölcsös ízekkel vagy kényeztető csokoládéval
• Ropogós alap, lágy krémes töltelékek és ízletes díszítések!
• Mi már felszeleteltük – csak fel kell őket szolgálni. Így a költségeket és a készleteket is egyszerűen kézben tarthatja.

Répatorta
		 Cikkszám

Termék megnevezés

			

				eltarthatóság

Súly

		 0.00660.250 Díszített répatorta alap mogyoróval 65 g
		 0.00928.749 Négyszögletes óriásrépatorta

1,2 kg

Db/karton Csomagolás Kiolvasztva
84

Doboz

2 nap

2 db/doboz

Doboz

2 nap

Allergének

Felhasználás

Csomagolva			

		

• • • • Mogyoró
•••1

Késztermék

Ömlesztve		

Késztermék

Ömlesztve

Répatorta

Az ízletes és időtlen amerikai cukrászcsemege, lágy állaggal és az ízek kavalkádjával. Tálcás kiszerelésben kapható,
ízletes, édes krémsajt bevonattal, melyet azonnal felszolgálhat! Félig feldíszített állapotban is megvásárolhatók, hogy
Ön a saját ízlése szerint tehesse fel rá a koronát.
Fagyasztva, levehető oldalú tálcán kínáljuk.
• Valódi amerikai recept alkalmazásával tartjuk fenn ellenállhatatlan ízeink eredetiségét.
• A reszelt répával, fűszerekkel és az ízlés szerinti mogyoróval egy igazi klasszikus és mindenki kedvence.
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1 Nyomokban szóját tartalmaz

7 Nyomokban mogyorót tartalmaz

8 Nyomokban mogyorót, szóját tartalmaz
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A Dawn® rengeteg
receptötletet mutat
be Önnek, ezzel is
segítünk, hogy olyan
szemet gyönyörködtető, népszerű

brownie-kat

kínálhasson, mint a...

Brownie korong
A Dawn Brownie korong ötleteink
segítségére lehetnek abban, hogy
bővítse és felfrissítse termékválasztékát

Brownie ünnepi
alkalmakra

– vásárlói emiatt fognak újra és újra
visszatérni!

Karamellacsíkos

Brownie szendvics

Alkosson egyedi desszerteket, melyekhez az ízletes brownie tökéletes alapként
szolgál!

Brownie torony

Az ízletes brownie-kat önmagukban is felszolgálhatja, vagy egyedi desszertek,
édes csemegék, útközben elfogyasztható nasik alapjaiként, mely segítségével üzlete garantáltan kitűnik a többi közül, így az árakat Ön diktálhatja.
Ez a brownie változat könnyű állagú, mégis szinte túlcsordul a csokoládé ízétől. Lapos tetejével
és kerek formájával ideálisak arra, hogy Dawn® Öntetekkel és díszítésekkel spékelje meg őket,
hogy még változatosabbá tehesse étlapját.

Brownie cupcake
41

A cukrászsütemények
kombinálása

az egyik legmarkánsabban
megfigyelhető trend a
Foodservice ágazatban,
mely nem csupán eredetivé teszi az Ön kínálatát,
hanem magasabb relatív
árat is szabhat egyedi
termékeinek.

A Dawn®
megtalálta a
megoldást…

A Brookie

Brownie és keksz fúzió!
A Dawn Scoop & Bake nem csak a friss keksz illata, az egyediség és a készletek
hatékony kezelése és a garantált eredmény összes előnyével ajándékozza meg Önt.
Termékeink sokoldalúsága olyan trendi hibridek megalkotását is lehetővé teszik,
mint pl. a Brookie.

Szüksége lesz
nagy, bögre méretű szilikon
formákra
Dawn® Scoop & Bake
Csokoládés brownie-ra
Dawn® Scoop & Bake
Vaníliás amerikai keksz tésztára

Elkészítés
- Először is keverje ki a Dawn® Scoop & Bake brownie masszát egy spatulával vagy kanállal
- Adagolja a brownie masszát szilikon formákba – nagy bögre méretűekbe – a feléig!
- Süsse 190°C-on kb. 20 percig sütőben
- Adagoljon Dawn® Vaníliás amerikai keksz tésztát a brownie alap tetejére és szórja meg csokoládé darabokkal
- Süsse tovább 190°C-on még kb. 10 percig a sütőben
- Ha kihűlt, vegye ki a Brookie-kat a szilikon formából

Dawn® Csokoládé darabokra
Adagolás: 80g-os Brookie =
50g Brownie + 30g Amerikai keksz
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Egyszerűen prezentálja őket úgy, ahogy vannak. Tegyen pultjába két
közkedvelt csemegét egyben - egy hibridként - Garantáltan örömet szerez!

Skookie
A népszerű, amerikai desszerteket idéző trendet követve, egy egyszerű, ám a
tekinteteket rabul ejtő és ízletes módszer a kínálata szélesítésére, a sokrétűen
felhasználható amerikai ízvilágú keksz tészta segítségével, mely annyira csábítóan
néz ki, hogy az emberek másokat is meg akarnak majd kínálni belőle.

Mi is az a Skookie?
A Skookie igazából egy serpenyős amerikai keksz, melyet gyakran egyenesen a serpenyőből
szolgálnak fel - ez az ízletes desszert alternatíva is azt mutatja, hogy az amerikai keksz alapot
mennyire bonyolult desszerté vagy éppen változatos ízkombinációkat felmutató egyedi csemegévé
lehet varázsolni, mely illik minden évszakhoz és alkalomhoz. A Dawn® Vaníliás amerikai keksz tészta
lehetővé teszi Önnek, hogy megalkossa ezt a népszerű terméket a tésztanyújtás, sütőpapír és a
sütiszaggató használatának fáradalmai nélkül.

Itt olvassa le a
Scoop & Bake
amerikai keksz
elkészítését
bemutató videóért

Szüksége lesz:

Elkészítés módja:

• Egy nagyobb serpenyőre

•	Kanalazzon Dawn® Scoop & Bake vaníliás amerikai keksz

• Dawn® Scoop & Bake vaníliás amerikai keksz tésztára
•	Dawn® Csokoládé darabokra - fehér / tej / ét,
toffee darabokra
•	mogyoróra, pattogatott kukoricára vagy valami

tésztát egy serpenyőbe, és adja hozzá a csokoládé darabokat
• Formázza meg a keksz tésztát a serpenyőben!
• Süsse készre sütőben 180°C-on kb. 18-20 percig
•	Kínálja egyenesen a sütőből melegen, vagy fagylalttal,

másra, amivel megszórja majd - engedje szabadon

tejszínhabbal is díszítheti - szórja meg toffee darabokkal,

a fantáziáját!

csokoládéval, mogyoróval, pattogatott kukoricával,

•	Dawn® karamellás / csokoládés / mogyorós öntetre

gyümölccsel az extra kényeztetésért, és spékelje meg

• Fagylaltra, a még csábítóbb küllemért

az egészet Dawn® Öntetekkel, így egyedi, szenzációs ízű

•	KAPOTT MENNYISÉG: 1 x 2kg vödör = 8 közepes

édességet készíthet! A ízletes és izgalmas amerikai ízvilágú

Skookie (250g - 300g)

keksz desszert, melyet olyanná varázsol, amilyenné csak
akar!

A teljes részletekért és további receptötletekért olvassa le itt, így a Scoop & Bake internetes
oldalra jut, ahol még a gyümölcsös müzlis Skookie receptjét is megtalálja!
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Készen áll egy kis
örömszerzésre?
Vegye fel velünk a kapcsolatot!
CEE (Central Eastern Europe)
Dawn Foods Hungary Kft.
Kőér u. 2/A, 1103 Budapest Hungary
Tel.: +36 1 701 0020
Email: info.Hungary@dawnfoods.com
Honlap: www.dawnfoods.hu

Autentikus amerikai és
európai cukrászat

