


To często jej wizytówka i dowód wysokiej jakości oferowanych wypieków.  

I choć może on przybierać różne formy w zakresie kształtu i smaku nadawanego 

przez dodatki, wrażenia z jego konsumpcji zawsze powinny skłaniać klientów  

do ponownych zakupów. Uniwersalność i różnorodność. To dwie zasady,  

którymi kierowaliśmy się tworząc receptury do niniejszego katalogu.  

Wszystkie oparte na kruchym spodzie i masie serowej, zaskoczą klientów 

unikalnymi połączeniami. Mus z białej czekolady, prażone jabłka pod cynamonową 

kruszonką czy panna cotta, to nasza propozycja na serniki w nowej odsłonie. 

Pyszny sernik
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to podstawa asortymentu 
każdej cukierni. 
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SPIS TREŚCI

Czekoladowe ciasteczko

Sernikowa szarlotka 

Kokos z czekoladą

Bardzo ciasteczkowy 

Panna cotta na serniku

Truskawkowe lato



Skorzystaj z przygotowanych przez nas, dostępnych 

cały rok, materiałów  marketingowych, dzięki którym 

klienci poczują prawdziwy „sernikowy zawrót głowy”.

W skład zestawu* wchodzą:

•  Plakat – 1 szt.

•  Naklejka na witrynę/drzwi/okno wystawowe – 1 szt.

•  Wobler – 1 szt.

•  Owijki na serniki z regulowanym obwodem – 100 szt.

*O szczegóły zapytaj swojego Dystrybutora.

Jak przyciągnąć klientów 
do Twojej cukierni?



Czekoladowe 
ciasteczko
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250 g  Dawn USA   
  Cookie Mix  
  Czekolada UTZ 
45 g  margaryna 
20 g   woda

125 g  Dawn Fond  
  Biała Czekolada 
100 g  woda 
500 g  ubita śmietana

Mieszać USA Cookie Mix 
Czekolada UTZ ze schło-

dzoną margaryną do uzyskania 
formy „piasku”. Dodać wodę  
i dokładnie połączyć. Nakładać 
po 140 g w ranty i wypiekać.

Wymieszać Quark Stabil 
z cukrem i dodać płynną 

śmietanę. Połączyć z twarogiem 
i jajkami. Dodać 300 g pokru-
szonych ciastek czekoladowych 
i wylewać do rantów z wypie- 
czonymi spodami po 550 g 
masy serowej. 

Mieszać USA Cookie Mix 
Czekolada UTZ ze schło-

dzoną margaryną do uzyskania 
formy „piasku”. Dodać wodę  
i dokładnie połączyć.  
Uformować wałek i schłodzić.  
Kroić na plasterki po 30 g  
i wypiekać.

Wymieszać Fond 
Biała Czekolada z wodą 

i dodać do ubitej śmietany. 
Dekorować ostudzone serniki 
i posypać pokruszonymi cia-
steczkami.

Spód Cookies

Masa serowa

Ciasteczka czekoladowe

Mus biała czekolada

 190°C 

 140-150°C 

 190°C 

 12 min 

 60-80 min

 8 min 

680 g  Dawn USA   
  Cookie Mix  
  Czekolada UTZ 
120 g  margaryna 
65 g  woda

490 g  Dawn Quark  
  Stabil

220 g  cukier

1220 g tłusty twaróg

400 g  jaja

1120 g płynna śmietana
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Receptura na 6 sztuk, średnica rantu 16 cm.



Sernikowa 
szarlotka
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250 g  Dawn USA  
  Cookie Mix  
  Wanilia 
83 g  Dawn Carrot  
  Cake Mix 
83 g   margaryna

Mieszać USA Cookie Mix 
Wanilia ze schłodzoną 

margaryną do uzyskania formy 
„piasku”. Dodać wodę i dokład-
nie połączyć. Nakładać po 140 g 
w ranty i wypiekać.

Wymieszać Quark Stabil 
z cukrem i dodać płynną 

śmietanę. Po dokładnym  
wymieszaniu połączyć z twaro-
giem i jajkami. Wylewać do ran-
tów z wypieczonymi spodami 
po 550 g masy serowej. Nałożyć 
po 150 g jabłka prażonego  
na każdy sernik i wypiekać.

Mieszać wszystkie 
składniki do uzyskania 

kruszonki. Wyłożyć na blachę 
wyłożoną pergaminem i wy-
piekać.

Po wystudzeniu nałożyć niewielką ilość kajmaku na serniki i posypać 
kruszonką cynamonową.

Spód Cookies

Masa serowa

Kruszonka cynamonowa

Przygotowanie serników

 190°C 

 140-150°C 

 170°C 
 12 min 

 60-80 min

 16 min 

680 g  Dawn USA  
  Cookie Mix  
  Wanilia 
120 g  margaryna 
65 g  woda

490 g  Dawn Quark  
  Stabil

220 g  cukier

1220 g tłusty twaróg

400 g  jaja

1120 g płynna śmietana
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Receptura na 6 sztuk, średnica rantu 16 cm.



Kokos
z czekoladą
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100 g  mleko

15 g   Jabex Krem  
  kokosowy  
  z alkoholem

37 g   Dawn Sanatine

260 g  Jabex Coco Cream

650 g  delikatnie ubita 
  śmietana

500 g  Dawn Silvia

250 g  woda  
  + wiórki kokosowe

Mieszać USA Cookie  
Mix Czekolada UTZ  

ze schłodzoną margaryną  
i dodać wodę. Nakładać  
po 140 g w ranty i wypiekać.

Wymieszać Quark Stabil 
z cukrem i dodać płynną 

śmietanę. Połączyć z twarogiem 
i jajkami. Wylewać do rantów  
z wypieczonymi spodami po 500 g 
 masy. 

Zagotować mleko,  
połączyć z Sanatine  

i dodać Jabex krem kokosowy  
z alkoholem. 1/3 płynnej śmie-
tany połączyć z Coco Cream  
i dokładnie wymieszać. Dodać 
resztę śmietany i ubić krem.  
Sanatine rozpuszczone  
w mleku dodać do musu  
kokosowego i delikatnie 
połączyć. 

Ubijać Silvię z wodą 
przez 5 minut do postaci 

bezy. Wyciskać na pergamin  
i posypać wiórkami kokosowy-
mi. Podpiekać w temperaturze 
90°C.

Receptura na 6 sztuk, średnica rantu 16 cm.

Spód Cookies

Masa serowa

Mus kokosowy

Beziki kokosowe

 190°C 

 140-150°C 

 12 min 

 60-80 min

680 g  Dawn USA  
  Cookie Mix   
  Czekolada UTZ 
120 g  margaryna 
65 g  woda

430 g  Dawn Quark  
  Stabil

190 g  cukier

1050 g tłusty twaróg

350 g  jaja

970 g  płynna śmietana
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Bardzo
ciasteczkowy



500 g  gotowe ciasteczka  
  ze spodu na serniki 

75 g   brązowy cukier

300 g  mleko   
  skondensowane  
  niesłodzone 

30 g   masło 

15 g   sok z cytryny

10 g   cynamon

Mieszać USA Cookie Mix 
Wanilia ze schłodzoną 

margaryną do uzyskania 
 formy „piasku”. Dodać wodę  
i dokładnie połączyć. Nakładać 
po 140 g w ranty i wypiekać.

Wymieszać Quark Stabil 
z cukrem i dodać płynną 

śmietanę. Połączyć z twarogiem 
i jajkami. Wylewać do rantów  
z wypieczonymi spodami  
po 600 g masy. 

Zmiksować wszystkie 
składniki do uzyskania 

pasty. Nakładać po 150 g  
na wystudzony sernik.

Spód Cookies

Masa serowa

Krem ciasteczkowy

 190°C 

 140-150°C 

 12 min 

 60-80 min

680 g  Dawn USA  
  Cookie Mix   
  Wanilia 
120 g  margaryna 
65 g  woda

510 g  Dawn Quark  
  Stabil

230 g  cukier

1270 g tłusty twaróg

420 g  jaja

1170 g płynna śmietana
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Receptura na 6 sztuk, średnica rantu 16 cm.



Panna cotta
na serniku
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210 g  Dawn Panna Cotta 

300 g  śmietana

300 g  jogurt grecki 

600 g  zmiksowane 
   truskawki  
  lub puree

Mieszać USA Cookie Mix 
Wanilia ze schłodzoną 

margaryną do uzyskania 
 formy „piasku”. Dodać wodę  
i dokładnie połączyć. Nakładać 
po 140 g w ranty i wypiekać.

Wymieszać Quark Stabil 
z cukrem i dodać płynną 

śmietanę. Po dokładnym wymie- 
szaniu połączyć z twarogiem  
i jajkami. Wylewać do rantów  
z wypieczonymi spodami  
po 550 g. 

Zagotować śmietanę  
i dodać Panna Cottę  

w proszku. Po dokładnym roz-
puszczeniu dodać zmiksowane 
truskawki i jogurt grecki. Schło-
dzić do momentu żelowania. 
Wylać na wystudzone serniki  
i schłodzić.

Spód Cookies

Masa serowa

Panna cotta

 190°C 

 140-150°C 

 12 min 

 60-80 min

680 g  Dawn USA  
  Cookie Mix   
  Wanilia 
120 g  margaryna 
65 g  woda

490 g  Dawn Quark  
  Stabil

220 g  cukier

1220 g tłusty twaróg

400 g  jaja

1120 g płynna śmietana
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Receptura na 6 sztuk, średnica rantu 16 cm.
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Truskawkowe lato



500 g  Dawn Delifruit  
  Malina 

75 g   woda

50 g   cukier 

15 g   Dawn Sanatine

Mieszać USA Cookie Mix 
Wanilia ze schłodzoną 

margaryną do uzyskania 
 formy „piasku”. Dodać wodę  
i dokładnie połączyć. Nakładać 
po 140 g w ranty i wypiekać.

Wymieszać Quark 
Stabil z cukrem i dodać 

płynną śmietanę. Po dokład-
nym wymieszaniu połączyć  
z twarogiem i jajkami. Wylewać 
do rantów z wypieczonymi 
spodami po 550 g. 

Zagotować wodę  
z cukrem i dodać Sanatine. 

Po dokładnym rozpuszczeniu 
dodać Delifruit Malina i wymie-
szać. Nakładać na zimne serniki 
po 100 g nadzienia. Dekorować 
świeżymi owocami sezonowymi.

Spód Cookies

Masa serowa

Nadzienie owocowe

 190°C 

 140-150°C 

 12 min 

 60-70 min

680 g  Dawn USA  
  Cookie Mix   
  Wanilia 
120 g  margaryna 
65 g  woda

430 g  Dawn Quark  
  Stabil

190 g  cukier

1050 g tłusty twaróg

350 g  jaja

970 g  płynna śmietana
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Receptura na 6 sztuk, średnica rantu 16 cm.



Jeśli chcesz, aby w Twojej cukierni znalazły się ciasta o obniżonej zawartości cukru
– program „Przyjazne CukierNIE” skierowany jest właśnie do Ciebie.

Stworzyliśmy zestaw unikalnych receptur opartych na komponentach Jabex z linii Added Sugar Free, w których poziom cukru został 
znacząco obniżony (61–98%*). „Przyjazne CukierNIE” to zestaw nowoczesnych narzędzi marketingowych, w tym dedykowana strona 
internetowa www.przyjaznecukiernie.pl – dołącz do programu, a my umieścimy na niej adresy Twoich cukierni.
Skontaktuj się z Przedstawicielem Handlowym Dawn lub swoim Dystrybutorem.
* W porównaniu do receptur przygotowanych z użyciem cukru. 

Odkryj prawdziwe partnerstwo i odwiedź nas na dawnfoods.com


