
INNOWACYJNA
OFERTA DLA  

F O O D
SERVICE
M I E S Z A N K I 
CUKIERNICZE 3.5 KG
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O  DAW N  FO O D S

Niektóre rzeczy są tak dobre, że wszyscy mają na nie ochotę. 

Odkryli to niemal sto lat temu dwaj piekarze z Jackson w 

amerykańskim stanie Michigan. Opracowane przez nich 

donuty stały się tak słynne, że każdy chciał poznać przepis. 

Ale zamiast zdradzić swój sekret, przedsiębiorczy piekarze 

zaproponowali gotową mieszankę, aby piekarze w całym 

kraju mogli samodzielnie przygotować najsmaczniejsze 

donuty. Tak narodziła się rodzinna firma Dawn Donut 

Company.

Dziś wciąż produkujemy słynną mieszankę na donuty. Ale 

to nie wszystko. Gama amerykańskich wypieków była 

konsekwentnie poszerzana, umożliwiając cukiernikom 

tworzenie niezliczonych deserów. Dawn Foods ma wizję i 

misję: chcemy pozostać najlepszym dostawcą produktów 

cukierniczych w branży i każdego dnia zmieniamy się na 

lepsze.

Jedyne, co się nie zmienia to pamięć o naszych korzeniach.

Nasze korzenie to autentyczne amerykańskie 

wypieki.

WIĘCEJ NIŻ 
SMAKOWITA 
HISTORIA

Dawn może poszczycić się 100-letnią tradycją 

produkowania doskonałych amerykańskich 

wyrobów cukierniczych. Świętując stulecie 

istnienia, z dumą patrzymy na dotychczasowe 

osiągnięcia i nie możemy się doczekać 

nowych, ambitnych planów.
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T R E N DY

Wspólne jedzenie to

ROZRYWKA
Trend 1*

Spędzając czas przy stole, rozmawiając 
o jedzeniu, o jego przygotowaniu, 

podawaniu, o prezentacji potraw, 
cieszcie się sobą i wspólnym stołem.

ZASKOCZ SWOICH KLIENTÓW

I PODARUJ IM
RADOŚĆ JEDZENIA

Doświadczaj przyjemności ze 
wspólnego spędzania czasu przy stole

Dawn pomoże Ci tworzyć radość z 
jedzenia dostarczając:

  ciekawe pomysły na perfekcyjnie 
wyglądające przekąski i słodycze 
idealne do dzielenia przy stole

* Źródło: Dawn Foods Trends Discovery 2014
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T R E N DY

Jedzenie musi 
wyglądać!

DESER
W OBIEKTYWIE

Przekąski przez cały 
dzień

POSIŁKI
24/7

Trend 2*

Coraz więcej klientów kawiarni i 
restauracji robi zdjęcia potraw 

i dzieli się nimi na portalach 
społecznościowych

(facebook / instagram / snapchat)

Trend 3*

Możesz mieć ochotę na przekąskę o 
każdej porze dnia.

Wyskocz na kawę i ciastko.

Dawn ułatwia tworzenie 
atrakcyjnych wyrobów, 
zapewniając:

 większą stabilność produktów
  bardziej naturalne kolory
  inspiracje do kreatywnych 

* Źródło: Dawn Foods Trends Discovery 2014

Dawn pomoże Ci dostarczając:

 koncepcje na ciekawe przekąski
  inspiracje, z których wydobędziesz 
swoje własne pomysły

* Źródło: Dawn Foods Trends Discovery 2014

Poświęć więcej uwagi
na wygląd jedzenia na talerzu

Oferuj rozwiązania na wynos aby
przyciągnąć klienta o każdej porze
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Wiemy, że prawdziwe amerykańskie słodkości 

cieszą się ekstremalną popularnością na całym 

świecie. Wybierz prostą drogę do sukcesu swojej 

kawiarni. Nasze produkty zapewnią Ci wszystko 

czego potrzebujesz dzięki temu, że są oryginalne, 

wyjątkowe i zawsze autentyczne.

Dokładnie takie, jak nasi klienci.

POSTAW NA 
ORYGINALNOŚĆ.
WYBIERAJ
ORYGINAŁY.

Nikt nie zna amerykańskich 

smaków tak dobrze, jak my. 

Chętnie dzielimy się wiedzą, 

aby cukiernie na całym świecie 

mogły tworzyć popularne, 

amerykańskie wypieki, którymi 

podbiją serca klientów.

AU T H E N T I C  A M E R I C A N  B A K E RY

DZIELIMY SIĘ 
WSPÓŁCZESNYM
AMERYKAŃSKIM 

SMAKIEM
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SKĄD WZIĘŁY SIĘ 
MUFFINY?
To Amerykanie uczynili muffiny takimi, jakie znamy 
teraz. Piekli je w pojedynczych foremkach, swoim 
kształtem przypominały więc malutkie ciasta. 
Bardzo szybko stały się amerykańską dumą. Niektóre 
stany uznają je za swój kulinarny symbol. Nowy 
Jork szczyci się najlepszymi muffinami z jabłkami, 
Massachusetts muffinami kukurydzianymi, a 
Minnesota słynie z muffin z jagodami.

Wystarczy dodać wodę i olej, aby uzyskać muffiny spełniające wszelkie 

oczekiwania klientów. Nasze muffiny zachwycają idealną strukturą, 

wilgotnością i lekkością. Dzięki mieszance Dawn otrzymasz muffiny, które 

świetnie trzymają dodatki i długo zachowują świeżość. Oferujemy gamę dwóch 

mieszanek: o smaku waniliowym i czekoladowym.  Dodaj nadzienie, polewę i 

udekoruj, jak lubisz.

Dla Twojego klienta
•  Autentyczny amerykański smak, aromat i struktura ciasta
•  Lekkie i puszyste ciasto
•  Certyfikat Halal

Dla Ciebie
• Łatwe w przygotowaniu: wystarczy dodać wodę i olej
• Świetnie trzymają dodatki
• Odporne na zamrażanie
• Powtarzalna, najwyższa jakość

KORZYŚCI

KOD PRODUKTU PRODUKT OPAKOWANIE

0.02380.260 Dawn Muffin Mix 3.5 kg torebka

0.02380.278 Dawn Muffin Mix Chocolate 3.5 kg torebka

Nasza propozycja

MUFFINY SOLONY KARMEL I MUFFINY BAZYLIOWE Z 
TRUSKAWKAMI

ULUBIONY DESER ALEKSA

Po wycieczce 
rowerowej, te 
muffiny sa naj-
lepsze na deser! 

AMERICAN
MUFFIN
MIX

P R O D U K T Y

‘
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KOD PRODUKTU PRODUKT OPAKOWANIE

0.02380.202 Dawn American Cookie Mix 3.5 kg torebka

0.02380.210 Dawn American Cookie Mix Chocolate 3.5 kg torebka

Dodaj wodę i masło, aby uzyskać perfekcyjne cookies, rozpływające się 

w ustach. Oferujemy wybór dwóch mieszanek - o smaku waniliowym 

i czekoladowym. Dodaj do ciasta kawałki czekolady, suszone owoce, 

orzechy i twórz własne, niepowtarzalne propozycje.

Dla Twojego klienta
•  Autentyczny smak prawdziwych amerykańskich cookies
•   Chrupiące na zewnątrz, ciągnące w środku
•  Pożywna przekąska, która daje energię na cały poranek
•  Certyfikat Halal

Dla Ciebie
•  Ciasto, z którym dobrze się pracuje
•  Zawsze powstaje charakterystyczny popękany wierzch
•  Łatwe w przygotowaniu - wystarczy dodać wodę i masło
• Odporne na zamrażanie

KORZYŚCI

AMERICAN
COOKIE
MIX

HISTORIA COOKIE 
Cookies przybyły do Ameryki wraz z Holendrami w 

1620 roku. Holenderskie określenie na twarde ciastka 

„koekje” zostało przekształcone na cookie lub cooky. 

Jednak ówczesne cookies nie miały nic wspólnego 

z tymi współczesnymi - miękkimi, maślanymi i 

rozpływającymi się w ustach. Amerykanie dopracowali 

recepturę w XVIII wieku i dzięki temu możemy cieszyć 

się delikatnym ciastkiem z miękkim wnętrzem.

ULUBIONY DESER ALICJI

Mozesz mnie 
obudzic w srodku 
nocy na te ciastka

P R O D U K T Y  

˙
‘ ‘
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PRAWDZIWE 
BROWNIE
Pierwsze wzmianki o brownie pojawiły się 
już w 1896 roku w ówczesnych książkach 
kucharskich. Z biegiem lat zmieniano 
recepturę, aby dzięki dodatkowej porcji 
czekolady i jajek otrzymać prawdziwy, 
bogaty i głęboki smak brownie. Dziś wariacji 
na temat brownie jest mnóstwo, łącznie z 
"blondie" czyli wersją z brązowym cukrem 
i bez ciemnej czekolady.

ULUBIONY DESER PAWŁA

pozywne brownie 
dodaje mi energii 
na cały dzien!

KOD PRODUKTU PRODUKT OPAKOWANIE

0.02380.252 Dawn American Brownie Mix 3.5 kg torebka

W Dawn Foods od niemal 100 lat doskonalimy nasze receptury, aby 

wydobyć smak prawdziwego brownie. Nasze klasyczne brownie to 

gwarancja oryginalności i autentyczności. Przygotuj porcje i odziennie 

proponuj klientom pyszne czekoladowe brownie - na miejscu lub na 

wynos.

Dla Twojego klienta
•  Autentyczny smak czekoladowego, bogatego brownie
•   Typowy jasno-brązowy popękany wierzch
•  Intenstywny smak ciemnej czekolady
•  Certyfikat Halal
•  Wolny od tłuszczu palmowego
•  Zawiera prawdziwą czekoladę

Dla Ciebie
•  Z łatwością uzyskasz charakterystyczny popękany wierzch
•  Łatwe w przygotowaniu - wystarczy dodać wodę i olej
• Odporne na zamrażanie po przygotowaniu

KORZYŚCI

AMERICAN
BROWNIE
MIX

P R O D U K T Y

‘

˙



1918

MARCHEWKA 
ZAMIAST CUKRU
Marchewka była używana do wypieków już w 
średniowieczu. Cukier był wówczas towarem 
drogim i trudno dostępnym, a zawartość cukru 
w marchewce jest bardzo wysoka. Stosowano ją 
więc, aby wzbogacić smak deserów. W latach '60 
ubiegłego wieku moda na marchewkę ogarnęła 
Stany Zjednoczone. Niskobudżetowy produkt 
szybko zyskał sympatię Amerykanów i stał się 
jednym z najpopularniejszych dodatków do 
deserów.

Pełen smaku i aromatycznych przypraw. Nasza miaszanka zawiera już 

marchewkę, połącz ją tylko z wodą i olejem. Po dodaniu świeżej marchewki 

otrzymasz jeszcze bardziej wilgotne ciasto. Dodaj suszone owoce i orzechy, 

aby uzyskać deser idealny. Ciasto można wypiekać na blasze lub jako 

pojedyncze babeczki. Jest wiele możliwości.

Dla Twojego klienta
•  Idealna wilgotność i struktura ciasta
•  Zawiera tartą marchewkę
•  Przygotowany według tradycyjnego przepisu
•  Przyprawy dobrane w odpowiednich proporcjach
•  Certyfikat Halal

Dla Ciebie
•  Odporny na zamrażanie po przygotowaniu
•  Wszechstronny - odpowiedni do ciast i babeczek korzennych, a 

także ciast i muffin marchewkowych

KORZYŚCI

KOD PRODUKTU PRODUKT OPAKOWANIE

0.02380.319 Dawn Carrot Cake Mix 3.5 kg torebka

Nasza propozycja

GOFRY MARCHEWKOWE Z KREMEM

ULUBIONY DESER ANI

zasłuzona nagro-
da po joggingu 
w parku, nie po-
trafie odmowic!  

AMERICAN
CARROT CAKE
MIX

P R O D U K T Y

‘
‘‘

˙
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UNIWERSALNY
KLASYK 
Ciasto biszkoptowo - tłuszczowe to "baza" 
wielu wypieków, klasyk w niemal każdym 
kraju na świecie. Amerykanie kochają 
proste ciasta z kremem, tarty biszkoptowe z 
polewami czy popularne cupcakes. Wszystko 
przygotowane na bazie jednego ciasta - 
lekkiego, wilgotnego i puszystego.

ULUBIONY DESER EWY I TOMKA

tort orzechowy w 
ulubionej kawiarence 
za rogiem!

Wszechstronność i uniwersalność tego produktu daje nieograniczone 

możliwości - oferujemy wybór dwóch kultowych mieszanek dostosowanych 

do Twoich potrzeb. Zapewniamy zawsze ten sam efekt, powtarzalną jakość, 

produkty te nie wymagają dużego nakładu pracy. Ciasto świetnie trzyma 

dodatki i nadzienia.

Dla Twojego klienta
•  Wilgotne, lekkie i puszyste ciasto
•  Odpowiednia kompozycja składników
•  Certyfikat Halal

Dla Ciebie
•  Zawsze stabilna struktura ciasta
•  Dobrze trzymają dodatki
•  Wszechstronne - odpowiednie do cupcakes i tart
• Odporne na zamrażanie po przygotowaniu

KORZYŚCI

AMERICAN
CRÈME CAKE
MIX

KOD PRODUKTU PRODUKT OPAKOWANIE

0.02380.145 Dawn Crème Cake Mix 3.5 kg torebka

0.02380.153 Dawn Crème Cake Mix Chocolate 3.5 kg torebka

P R O D U K T Y



2322

Dla Twojego klienta
•  Klasyczne, lekkie i puszyste gofry z 

lekko chrupiącą skórką
• Naturalne aromaty
• Certyfikat Halal

Dla Ciebie
• Proste w przygotowaniu -   
 wystarczy dodać wodę
•  Powtarzalna jakość, konsystencja 
 i smak ciasta

KORZYŚCI
Dla Twojego klienta
• Klasyczny smak i aromat
• Wszechstronne i uniwersalne
• Odpowiednie o każdej porze dnia
• Certyfikat Halal

Dla Ciebie
• Gładkie ciasto, łatwe do pracy
• Proste w przygotowaniu - dodaj 
 wodę i olej
 • Powtarzalna jakość za każdym razem

KORZYŚCI

KOD PRODUKTU PRODUKT OPAKOWANIE

0.02380.327 American Waffle Mix 3.5 kg torebka

Amerykańskie gofry to proste i szybkie rozwiązanie na śniadanie, lunch 

lub przekąskę. Są puszyste i delikatne z lekko chrupiącym wierzchem.

Dodaj owoce w żelu i lody, aby uzyskać idealny deser na lato.

ULUBIONY DESER MARTY

aromat ciepłych 
pancakes o poranku 
jest zapowiedzia 
pieknego dnia!

Pancakes na śniadanie? W weekend obowiązkowo! Ale będą smakowały 

równie dobrze na lunch lub deser. Oryginalne pancakes są bardzo 

puszyste, lekkie i delikatne. Prezentują się świetnie w towarzystwie 

świeżych owoców, syropu klonowego lub czekolady.

AMERICAN
WAFFLE
MIX 

AMERICAN
PANCAKE
MIX

KOD PRODUKTU PRODUKT OPAKOWANIE

0.02380.335 American Pancake Mix 3.5 kg torebka

P R O D U K T Y

‘
‘
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P R O D U K T Y

ULUBIONY DESER OLI

pachnace ciasto z 
jabłkami idealne 
do kawy!

Gotowa do użycia kruszonka to idealne zwieńczenie każdego ciasta, od 

prostych ciast biszkoptowych, przez tarty owocowe, aż po wykwintne 

desery z delikatną kruszonką jako dekoracją. Produkt daje nieograniczone 

możliwości.

Dla Twojego klienta
•  Delikatna i idealnie chrupiąca kruszonka
•  Delikatny waniliowy aromat
•  Certyfikat Halal

Dla Ciebie
•  Zawsze ta sama, powtarzalna jakość
•  Produkt uniwersalny, nadaje się do wielu 

deserów i ciast
•  Zawsze ten sam, jasnobrązowy kolor
•  Gotowy do użycia prosto z torebki
• Odporny na zamrażanie po    
 przygotowaniu

KORZYŚCI

CRUMBLE
MIX

KOD PRODUKTU PRODUKT OPAKOWANIE

0.02380.228 Dawn Crumble Mix 3.5 kg torebka

‘

ULUBIONY DESER ANNY

Delikatne, chrupiace 
ptys iez puszystym 
kremem waniliowym 
to idealny towarzysz 
popołudniowej kawy.

‘

Mieszanka ciasta parzonego, niezwykle prosta w przygotowaniu. Dzięki 

niej wyczarujesz klasyczne profiterolki z kremem, eklery, ptysie, karpatki 

i wiele innych. Za każdym razem otrzymasz ten sam, perfekcyjny efekt 

- idealny jasnobrązowy kolor, dobrze wyrośnięte i puszyste ciasto. Jak z 

najlepszej cukierni!

CHOUX PASTRY
MIX

Kla Twojego klienta
• Delikatna, chrupka konsystencja ciasta
• Jakość niczym z najlepszej rzemieślniczej cukierni
• Certyfikat Halal
• Olej palmowy RSPO

Dla Ciebie
• Prosty w przygotowaniu - wystarczy dodać wodę
• Powtarzalna jakość, ten sam efekt za każdym razem
• Perfekcyjnie wyrośnięte ciasto
• Odporny na zamrażanie po przygotowaniu

KORZYŚCI

KOD PRODUKTU PRODUKT OPAKOWANIE

0.02382.236 Dawn Choux Pastry Mix 3.5 kg torebka
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Dla Twojego klienta
• Oryginalna francuska receptura
• Idealnie ciągnące, z lekko chrupiącą skórką

Dla Ciebie
• Proste w przygotowaniu - wystarczy dodać wodę
• Nieograniczone możliwości barwienia i aromatyzowania
• Wykwintny i efektowny deser

KORZYŚCI

ULUBIONY DESER ELLEN, 
LUNY I ADAMA

idealny przepis na 
wspolne 
czwartkowe 
popołudnie.

Gotowa mieszanka do przygotowania oryginalnych francuskich 

makaroników. Kolorowe, migdałowe makaroniki przełożone różnymi 

kremami to niezwykle efektowny i wykwintny deser. Możesz tworzyć 

przeróżne kombinacje kolorów i smaków.

MACARON
MIX

KOD PRODUKTU PRODUKT OPAKOWANIE

2.02986.114 Macaron Mix 1 kg torebka

P R O D U K T Y

‘



Dawn Foods Poland
Przepiórcza 6

62-081 Przeźmierowo
tel 61 814 22 63

email info.poland@dawnfoods.com

Artur Szymański
KAM Food Service

artur.szymanski@dawnfoods.com

WYJĄTKOWA 
GAMA
PRODUKTÓW
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