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Izgatottan mutatjuk be az új piacot teremtő
Sourdoughnut Mix termékünket.
Egy olyan keveréket, amely ötvözi a kovászos
kenyér és az élesztős fánk olyan tulajdonságait,
melyeket a fogyasztók imádnak.
Ezzel a sokoldalú fánkkeverékkel számtalan
különleges, trendi és egyedi kovászos
kínálatot hozhat létre, amiért a fogyasztók
garantáltan rajongani fognak!

Az egész világot érintő lezárások következményeképp az emberek új, otthon végezhető hobbikat és
elfoglaltságokat kerestek, a kovásszal való sütés a figyelem középpontjába került.
A kovász népszerűsége azonban nem csak a 2020-as évben nőtt. Az elmúlt négy évben 11%-kal növekedett1
és ez nem olyan trend, amely hamarosan elhalványul. A Mondor hírszerzése szerint a globális kovászpiac
éves növekedése 2023-ig körülbelül 6,9% lesz2.
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ELŐRE JELZŐ PIAC
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Az előrejelzések szerint a globális kovászpiac
mintegy 6.9%-os összetett éves növekedési rátát
regisztrál 2023-ig.
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HASZNÁLJA KI A TRENDEKET AZ ÉRTÉKESÍTÉS NÖVELÉSE
ÉS A VÁSÁRLÓK ELVÁRÁSAINAK TELJESÍTÉSE CÉLJÁBÓL!

400%

GOOGLE KERESÉSEK
A kovászra vonatkozó Google keresések az
elmúlt 5 évben közel 400%-kal növekedtek.

Szívesen segítünk Önnek abban, hogy megfeleljen a fogyasztók elvárásainak az édesipari termékekkel
kapcsolatban. Ezért megkönnyítettük az Ön számára azt, hogy olyan finom süteményeket készítsen,
amelyek kiváló minőségű alapanyagokból készülnek, és amelyek a jelenlegi piaci trendeknek
megfelelőek. Ezzel garantálva azt, hogy segítséget nyújtsunk Önnek és vásárlóinak ahhoz, hogy az
élet minden édes pillanatát élvezhessék.

NÖVEKVŐ ÁRAK
AZ VAGY, AMIT ESZEL

A fogyasztók 73%-a azt állította,
hogy hajlandó többet fizetni a
retailben azokért a termékekért,
amelyek megbízható és elismert
összetevőkből készülnek.

Amikor az étel egy történetet közöl, akkor az egy identitás kifejezőjévé válik. Az
egyedi termékeken keresztül történetek mesélhetőek el. Az egyedi íz, az egyedi
alapanyagok felhasználásával, vagy helyi alapanyagok kiemelésével lehetőség
nyílik a fogyasztók számára, hogy valódi kapcsolatot létesítsenek a vállalatokkal.

ÖRÖMTELI KÉNYEZTETÉS
Napjaink szorosan összekapcsolódó világában az emberek már a le- és
kikapcsolódás lehetőségét keresik, hogy csökkenthessék a „mindig jelen lenni”
okozta stresszt és az idegességet. Apró pillanatnyi menekülésekre vágynak, ami
által megszabadulhatnak a valóságtól és kiélvezhetik az édes kényeztetést.

73%

42%
HETENTE VÁSÁROLNAK
Az európai fogyasztók 42%-a vásárol / tervez vásárolni
kovászos termékeket, heti rendszerességgel.

LEHETŐSÉGEK

A TERMÉK

EZÉRT MUTATJUK BE

DAWN SOURDOUGHNUT KEVERÉK

AZ ÚJ TÍPUSÚ FÁNKOT
A legtöbb pékség és fánkozó kiváló
választási lehetőségekkel rendelkezik. Túl sok
variáció közül lehet választani. De ha
közelebbről megvizsgálja, akkor látható,
hogy a legtöbb az ízkombinációjukban
(vagyis az icingokban vagy töltelékekben)
különbözik és nem a fánk textúrájában és
konzisztenciájában. Ami érdekes, hiszen a
fánknak számtalan típusa létezik, amelyet el
tud készíteni: az alapvető élesztős vagy
sütőporos fánk, a vizes roux és most már a
kovászos fánk is.

AZ ÉLESZTŐS FÁNK
EGYSZERŰ ELKÉSZÍTÉSÉVEL
Minden termékünk hatékony és releváns a mai elfoglalt gyártók
számára, hiszen kiváló minőségű alapanyagokat ötvözünk jól kutatott
ismeretekkel. Amikor a Dawn-t választja üzleti partnerének, akkor nem
csupán egy összetevőt választ. Szakértői tanácsokat választ, hogyan
érheti el a legjobb és legkövetkezetesebb eredményeket. Ez azt jelenti,
hogy befektetése megtérül, amivel vállalkozása nyereséges marad.
Amíg Ön arra koncentrál, hogy örömet szerezzen vásárlóinak, mi olyan
megoldásokat kínálunk Önnek, amelyek megkönnyítik munkáját.

LÉPÉSEK / TULAJDONSÁGOK ÉLESZTŐS FÁNKKEVERÉK SOURDOUGHNUT KEVERÉK
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ITT AZ IDEJE, HOGY
KIPRÓBÁLJON VALAMI IGAZÁN
ÚJAT!
A Cronut® fánk textúrája óta, nem mutattak be új
állagú fánkot. Ehelyett arra koncentrált a piac, hogy
kibővítse a a prémium fánk innovációit és a kategória
kínálatait.
A Sourdough donutok, vagyis a kovászos fánkok - a
szokásos élesztős fánk formájához hasonlóan - olajban
sült Amerikai típusú fánk és bécsi fánk is lehet. A
különbség, hogy masszívabbak, laktatóbbak. Ízükben
is mások, bár nehéz szóval jellemezni, de határozottan
kevésbé édesek. Textúrája ennek ellenére természetesen
könnyed, lágy, de összességében egyszerűen
megkülönböztethető társaitól.
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4% búza kovász
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sötétebb barna kéreg/sárgás belezet

víz

49%

37.5%

friss élesztő

5%

7% (édes élesztő) or 9% (élesztő)

vaj

-

6%

keverés alacsony sebességen

2 perc

2 perc

keverés közepes sebességen

12 perc

15 perc (gyors)

tészta hőmérséklete

26 - 28°C

26-28°C között

pihentetési idő nyújtás előtt

10 perc

20 prec

formázás

40 gr

40 gr

kelesztés

50 perc

50 - 60 perc

szárítási idő

10 perc

5 perc

sütés 180°C-on

1 perc, fordítás, 1 perc

1 perc, fordítás, 1 perc

új!

DAWN EXCEPTIONAL KEVERÉKEK PORTFÓLIÓJA
Amikor a Dawn partnere lesz, többet kap, mint nagyszerű termékeket. Partnerséget, szekértelmet és elhivatottságot kap ahhoz,
hogy üzletét sikeressé tegye. Az új Sourdoughnut keverékünk a Dawn Exceptional® termékcsalád alá tartozik. Így Ön és csapata
mindig könnyen megtalálja a megfelelő terméket.

A Dawn prémium termékcsaládja,
amely kategóriavezető minőséget
és teljesítményt nyújt.
OUR VERY
BEST

Dawn Exceptional® keverékek prémium
minőséget biztosítanak, páratlan
állaggal és teljesítménnyel, így könnyen
meg tudja különböztetni vállalkozását
a versenytársaktól.

INSPIRÁCIÓ

RECEPTEK

Sourdoughnut
Pekán & Dió
Dawn Exceptional Sourdoughnut Keverék
Dawn Glossy Icingok
Dawn Exceptional Compound Dió
Dawn Custard Crème Keverékek

ELKÉSZÍTÉS

THE

Készítse el a Sourdoughnut keveréket a címkén leírtak szerint.
Süsse meg a fánkokat, hagyja őket kihűlni. Készítse el a krémet
a címkén szereplő módon. Készítse el a Diós Bevonatot a Dawn
Glossy Icing és a Dawn Compound Dió segítségével. Töltse
meg a kívánt krémmel a fánkokat, mártsa a diós bevonatba,
majd szórja meg dióval, pekándióval.

Sourdough Bécsi fánkok
Confibel Sárgabarackkal
SZEREZZE MEG RECEPT
INSPIRÁCIÓJÁT!
WWW.DAWNFOODS.COM

Dawn Exceptional Sourdoughnut Keverék
Dawn Confibel Sárgabarack
Dawn Deco Powder - Dekor porcukor

ELKÉSZÍTÉS
Készítse el a Sourdoughnut keveréket a leírtak szerint. Süsse
meg és hagyja teljesen kihűlni. Töltse meg Dawn Confibel
Sárgabarackkal, majd forgassa meg a fánkokat a Dekor
porcukorban.

RECEPTEK

RECEPTEK

Sourdough Baklava
Fánk
Dawn Exceptional Sourdoughnut Keverék

ELKÉSZÍTÉS

Dawn Crystal Glaze

Készítse el a keveréket a gyártó utasítása szerint. Nyújtsa ki a tésztát 7-8 mm vastagságúra.
Pihentesse 5 percig., majd szúrja ki szögletes kiszúróval a fánkokat. Süsse meg a fánkokat, és amíg
még meleg, vonja be őket Crystal Glaze-zel. Dekorálja tetszés szerint.

Sourdoughnuts
Málnával
Dawn Exceptional Sourdoughnut Keverék
Dawn Delicreme SanFelipe
Dawn Exceptional Delifruit Málna

ELKÉSZÍTÉS
Keverje össze a kívánt mennyiségű Sourdoughnut keveréket
a gyártó utasítása szerint. Süsse meg, hagyja teljesen kihűlni.
Töltse meg Delifruit Málnával, díszítse Delicreme SanFelipe
használatra kész töltelékkel és szórja meg kakaóporral.

SOURDOUGH
FÁNKRUDAK
Dawn Exceptional Sourdoughnut Keverék
Dawn Maracaibo, Dawn San Felipe
or Dawn Cabo Blanco Csokoládé

ELKÉSZÍTÉS
Készítse el a fánkokat a leírtak szerint. Süsse meg a fánkokat,
hagyja teljesen kihűlni. Mársta őket olvasztott csokoládéba,
majd dekorálja kedvére.

RECEPTEK

RECEPTEK

Sourdough
Fahéjas tekercs
Dawn Exceptional Sourdoughnut Keverék
Dawn Plusfill Fahéj
Dawn Glossy Icing
Dawn Fahéjdarabok

ELKÉSZÍTÉS
Készítse el a Sourdough fánkokat a leírtaknak megfelelően.
Nyújtsa ki a tésztát 4-5 mm-re, kenje rá a Fahéjas tölteléket,
tekerje fel, majd vágja darabokra. Kelesztés: kb. 38°C-on, relatív
páratartalom: 50%, idő: 40 perc. Ezt követően süsse meg.
Díszítse icinggal és fahéjreszelékkel.

Sourdoughnut
Vaníliás Fánk
Dawn Exceptional Sourdoughnut Keverék
Dawn Custard Crème Keverékek
Dawn Deco Powder - Dekor porcukor

ELKÉSZÍTÉS
Keverje össze a kívánt mennyiségű Sourdoughnut keveréket
a gyártó utasításai szerint. Süsse meg a fánkokat, hagyja őket
teljesen kihűlni. Készítse el a krémet a gyártó utasításai szerint.
Töltse meg a fánkokat, majd dekorálja porcukorral.

Sourdough Bagel
Dawn Exceptional Sourdoughnut
Keverék

ELKÉSZÍTÉS
Keverje össze a kívánt mennyiségű Sourdoughnut keveréket a gyártó utasításai szerint. Ossza
a tésztát egyenlő, 60 gr-os darabokra. Készítse el a bageleket. Hagyja pihenni őket 6 órán
keresztül egy hűtőben. Kelesztés: kb. 38°C-on / 50% relatív páratartalommal, idő: 30 perc. Ezt
követően pár másodpercig forralja őket forró vízben, díszítse és süsse meg.

COMPLETE SOLUTIONS

SOURDOUGNUT PÁROSÍTÁSOK

A DAWNNÁL
MINDENT MEGTALÁL
Gyümölcstöltelékek
Delifruit Áfonya, Szeder,
Cseresznye, Citrom, Eper és Málna
gyümölcstöltelékeink kiválóan passzolnak
a Sourdoughnut ízéhez és állagához.

Icingok & Glazek
Icingjaink és Glazeink kitűnő
megoldást nyújtanak a tökéletes
befejezéshez. Számíthat a
ragyogásra, az egyszerű felvitelre
és a fokozott stabilitásra, amelyet
fánkjainak kölcsönöz. Vásárlói
imádni fogják.

Töltelékek: Krémek
A Sourdough fánk könnyű és
légies textúrájának további
tökéletes párosítását képezik
krémeink, csokoládé töltelékeink
és használatra kész krémeink.

Termékvonal

Cikkszám

Megnevezés

Kiszerelés

Súly

Típus

Alaprecept

ZSÁK

20 KG

KEVERÉK

2KG MIX + 650-675G VÍZ + 120G VAJ/MARGARIN + 140G FRISS ÉDES ÉLESZTŐ

SOURDOUGHNUT MIX
5.20014.201

SOURDOUGHNUT MIX

MEGALAPOZOTT BIZALOM
Partnereink 100 éve számítanak ránk, hogy segítsünk vállalkozásuk fejlesztésében, megfelelő
termékek használatával, innovációkkal, globális perspektívákkal és inspiráló édesipari szakértelemmel.
A sarki pékségektől egészen a vezető gyártókig, mi segítünk partnereinknek abban, hogy édessé
varázsolják az élet fontos pillanatait.

KÉRDÉSE VAN? TÖBBET SZERETNE MEGTUDNI TERMÉKEINKRŐL
VAGY CSAK INSPIRÁCIÓT KERES?
Választ adunk kérdéseire! Keressen minket! budapest@dawnfood.com | DAWNFOODS.COM

