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DAWN DELIFRUIT CLASSIC SUPERFRUIT 

A SUPERFRUIT
SZUPER JÓ!

•   70%-os gyümölcstartalommal
•  Superfruit tartalommal: áfonya, vörösáfonya 
 és gránátalma
•  Természetes íz & sütésálló képesség

szsz uu ppee rrjójó
sz u pe rjó
sz u pe rjó



MEGALAPOZOTT BIZALOM
Immár 100 éve, hogy vásárlóink (a sarki cukrászatoktól kezdve a legnagyobb gyártókig)
számíthatnak a Dawn Foods segítségére cukrászatuk sikerének növelésében. Legyen szó
akár egy-egy gondosan kiválasztott keverékről, akár a legújabb innovációkba és globális
perspektívákba való betekintésről, vagy esetleg inspiráló cukrász szakértői fogásokról, mi az
Ön rendelkezésére állunk.
A Dawn Food támogatja vásárlóit a pillanatok emlékezetessé varázslásában. 

KÉRDÉSE VAN VAGY INSPIRÁCIÓT KERES?
Keressen bennünket a budapest@dawnfoods.com email címen
vagy látogasson el a honlapunkra! WWW.DAWNFOODS.COM/HU

A fogyasztók egyre jobban odafigyelnek az általuk fogyasztott 
élelmiszerekre, és arra, hogy azok milyen hatást gyakorolnak az 
egészségre és a bolygóra. A ‘superfood’ kifejezést már az 1990-es 
évek elején használták, de az utóbbi években tett szert világszintű 
ismeretre. Superfoodnak tekintjük pl. olyan gyümölcsöket, amelyek 
magas antioxidáns szinttel rendelkeznek.

•  Használatra kész gyümölcstöltelék
• Alkalmazkodó: felhasználható sütést és sütést nem 
 igénylő receptekhez is
•  70%-os gyümölcstartalommal
•  Csak természetes aromával & sütésálló képességgel

TULAJDONSÁGOK

A LEGKIVÁLÓBB BOGYÓS KEVERÉK

SUPERFRUIT TÖLTELÉK

Kategória Cikkszám Megnevezés Kiszerelés Súly Típus Íz Szav.idő 
(hónap)

8.03388.325 DAWN DELIFRUIT CLASSIC SUPERFRUIT  VÖDÖR 6 KG Használatra kész SUPERFRUITS KEVERÉK   12

SUPERFRUIT TÖLTELÉK

A 70%-os gyümölcstartalmával és az édes & savanykás íz 
tökéletes egyensúllyával ez a gyümölcstöltelékünk az Exceptional 
termékvonalunkat erősíti. Felhasználható sütést és sütést nem 
igénylő receptekhez is. Reméljük, hogy ez az új töltelékünk arra 
ösztönzi majd Önt, hogy olyan ajánlatot hozzon létre, amely vonzza 
az egészségtudatos fogyasztókat és amellyel teret tud nyerni a 
tradicionális gyümölcstöltelékek felett.

Az új DAWN DELIFRUIT CLASSIC SUPERFRUIT 
olyan kevert bogyós gyümölcstöltelék, amelyben 

áfonya, vörösáfonya és gránátalma van.
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