Oferta dla
FOODSERVICE
Autentyczne amerykańskie
i europejskie wyroby cukiernicze
Składniki podstawowe
Produkty półgotowe
Produkty gotowe

Jak korzystać z informatora?
Bez względu na rodzaj działalności, jaką prowadzisz, możemy zaoferować Ci optymalne
rozwiązania. Oferujemy trzy kategorie produktów gastronomicznych, które zaspokajają
potrzeby klientów i całej branży gastronomicznej, a także odpowiadają na zapotrzebowanie
współczesnego rynku.
Nasza oferta gotowych amerykańskich przysmaków
obejmuje gotowe muffiny, cookiesy, ciasta porcjowane,
brownie oraz donuty.
Wychodząc naprzeciw coraz większej potrzebie
personalizacji oferty i przyrządzania wypieków na
miejscu, przygotowaliśmy gamę produktów
półgotowych, które można dowolnie kreować,
tworząc własne, unikalne propozycje. Wśród nich warto
wymienić krążki do wypiekania cookies, gotowe do
dekoracji ciasta, bazy do cupcake'ów, krążki brownie
oraz donuty.
Składniki Dawn pozwalają tworzyć wszechstronne i
modne wyroby. Znajdziesz wśród nich wyjątkowe i
łatwe w użyciu nadzienia, aromaty, mieszanki deserowe
oraz musy i kremy.

Mieszanki sprzedajemy w wygodnych opakowaniach
po 3,5 kg. Są gotowe do użycia lub wymagają dodania
wody / wody i oleju. To idealne rozwiązanie dla
punktów gastronomicznych.
Aby zapełnić lukę między składnikami a produktami
gotowymi, oferujemy unikalną i wszechstronną gamę
surowych ciast Dawn Scoop & Bake, które pozwalają
tworzyć świeżo wypiekane wyroby według własnego
uznania. Zapoznaj się z bogatą ofertą produktów
półgotowych.
Ponadto nasza gama składników umożliwia perfekcyjne
wykończenie wyrobów. Poznaj nasze lukry, polewy,
nadzienia owocowe i dekoracje, które zapewnią Twoim
klientom doskonały smak, i atrakcyjny wygląd, którym
nie zdołają się oprzeć!
Wszystkie mieszanki i bazy produkujemy na miejscu, a
więc możemy zagwarantować ich najwyższą jakość.

Niniejsza oferta dla branży gastronomicznej to informator o naszych składnikach, produktach
półgotowych i gotowych oraz źródło inspiracji i pomysłów, które nie tylko pomogą w rozwoju
Twojej firmy, ale też wywołają uśmiech na twarzach klientów!

Muffin z ciasta marchewkowego z nadzieniem
2

3

Zalety Dawn®
W Dawn Foods każdego dnia chcemy stawać się jeszcze lepsi. Dzięki temu możesz zaskakiwać swoich
klientów nowymi smakami, wysokiej jakości produktami i wybornymi przepisami.

Tradycje Dawn Foods
Nasza międzynarodowa spółka od trzech pokoleń
kierowana jest przez rodzinę Jonesów, a my z dumą
podchodzimy do naszych tradycji.
Niemal sto lat temu dwóch piekarzy założyło piekarnię
w Jackson w stanie Michigan. Stworzone przez nich 
donuty szybko stały się tak popularne, że klienci w całych
Stanach Zjednoczonych prosili o wyjawienie receptury.
Zainspirowało to piekarzy do sprzedawania mieszanek
do wypieków, a w 1920 roku założyli oni Dawn Donut
Company. Nazwa firmy odwołuje się do wschodu słońca
(ang. dawn - świt) – pory, kiedy piekarze rozpoczynali pracę.

Jakość – pozyskiwanie, pieczenie, składniki
Nasze wyjątkowe produkty są wytwarzane w fabrykach
spełniających wysokie normy jakości. W zależności od
potrzeb klienta oferujemy produkty bez orzechów oraz
bezglutenowe. Wytwarzamy je z własnych mieszanek i
baz, możemy więc zagwarantować ich najwyższą jakość.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych składnikach
do amerykańskich i europejskich wypieków, odwiedź
naszą stronę, na której znajdziesz dodatkowe informacje,
inspirujące przepisy i pełną gamę produktów.
www.dawnfoods.eu

W kolejnych dekadach firma rozwijała się dynamicznie i
wprowadzała innowacje, a dziś Dawn Foods jest światowym
liderem w branży cukierniczej. Każdego dnia wytwarzamy
i dystrybuujemy wyśmienite składniki do wypieków
oraz autentyczne amerykańskie wyroby cukiernicze na
każdym kontynencie.

Każdego dnia wywołujemy radość
poprzez:
• Lepszy smak 	Od 1920 roku jesteśmy ekspertami w
dziedzinie tradycyjnych, lokalnych przepisów
i z pasją zwiedzamy świat w poszukiwaniu
nowych smaków.

• Lepsze składniki	Nieustannie dążymy do wyższej jakości,
ponieważ tylko najwyższa jakość składników
gwarantuje właściwy efekt końcowy.

• Większą użyteczność		Zawsze udoskonalamy nasze rozwiązania,
aby spełniać wymagania i zaspokajać
			 potrzeby klientów.

• Większą kreatywność 		

Nieustannie przedstawiamy pomysły na
wyśmienite wyroby i niespotykane zasto
sowania, zgodnie z najnowszymi

			trendami.

Oprócz szerokiej gamy produktów oferujemy najnowsze badania dotyczące preferencji klientów, raporty
o trendach oraz nowościach na rynku.

Każdego dnia dotrzymujemy obietnic.
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Składniki

Składniki podstawowe
Mieszanki

• Pszenica • Jaja • Mleko • Soja

		

Mieszanki amerykańskie
Kod produktu Produkt
Waga
Szt.
Opak.
					 w opak.		
		 0.02380.260

Mieszanka na muffiny

3,5 kg

4

Worek

Alergeny
•••1

Sp. użycia/porcja
Wydajność worka
		

Pasuje do...		

Dodaj wodę i olej

Lukry, polewy,

56 muffinów po 85 g

										
		 0.02380.278

Mieszanka na muffiny - Czekoladowe

3,5 kg

4

Worek

•••1

Dodaj wodę i olej

56 muffinów po 85 g

										

nadzienia owocowe
Lukry, polewy, nadzienia
owocowe

Mieszanka na muffiny

Wszechstronna mieszanka wysokiej jakości, z której stworzysz delikatne, wilgotne muffiny lub ciasta.

		 0.02380.244

Mieszanka na brownie

			

Chewy Fudge

		 0.02380.252

Mieszanka na brownie

			

Ciasto

3,5 kg

4

Worek

•••1

Dodaj wodę i olej

5 blach brownie po 900 g

Lukry i nadzienia owocowe

3,5 kg

4

Worek

•••1

Dodaj wodę i olej

5 blach brownie po 900 g

Lukry i nadzienia owocowe

Mieszanka na brownie

Na rynku istnieje wiele mieszanek do brownie, ale mieszanka Dawn gwarantuje autentyczny smak. Wiemy, jak stworzyć wyjątkowe brownie, a nasza mieszanka opiera się na przepisie z 1920 roku. Zdajemy sobie też sprawę, że klienci
mają różne preferencje dotyczące brownies – niektórzy lubią ciągnące się ciasto, inni wolą wypieczone. Opracowaliśmy zatem dwie wersje mieszanek na brownie, dzięki którym zaspokoisz oczekiwania wszystkich miłośników tego
ciasta.
		 0.02380.319

Mieszanka na ciasto marchewkowe

3,5 kg

4

Worek

•••1

Dodaj tylko wodę

78 porcji po 70 g

										

Polewa do sernika
Cream Cheese Frosting

Mieszanka na ciasto marchewkowe

Ciasto marchewkowe Dawn jest bardzo łatwe w przygotowaniu (wystarczy dodać wodę do mieszanki) i służy za
wszechstronną bazę do ciast, muffinów, ciast pieczonych w keksówkach i na blasze. Przepisy Dawn zawierają
wszystkie przyprawy, aromaty i prawdziwe marchewki, dzięki którym powstaje wyborne ciasto marchewkowe.

Zacznijmy od
potrzebnych
składników

Inspirujące przepisy
Marchewkowo-limonkowe ciasto z mascarpone
• Przygotuj mieszankę i wylej na blachę
• Piecz w temp. 180oC przez 35- 40 minut, odstaw do schłodzenia
• Połącz polewę do sernika Dawn® z serkiem Mascarpone i sokiem z limonki
• Wymieszaj i pokryj powierzchnię ciasta marchewkowego przed podaniem

Owocowy keks

Dawn Foods to synonim wysokiej jakości wyrobów cukierniczych dla cukierników z pasją. Nasz profesjonalizm
i silna pozycja na rynku opierają się na dużym doświadczeniu, innowacyjnym myśleniu i doskonałych wynikach
na całym świecie. Dla naszych klientów z branży gastronomicznej przygotowaliśmy mieszanki do wypieków
w wygodnych opakowaniach po 3,5 kg. Są gotowe do użycia bądź wymagają jedynie dodania wody lub wody
i oleju.
Oferujemy mieszanki do wypieków amerykańskich i europejskich, stworzone dzięki naszemu bogatemu
doświadczeniu oraz współpracy z klientami w wielu krajach. Oprócz produktów wysokiej jakości dla branży
gastronomicznej oferujemy naszym klientom innowacyjne pomysły, inspirujące przepisy, porady i pomoc..

• Do ciasta marchewkowego dodaj rodzynki sułtańskie, pokrojone wiśnie oraz skórkę
pomarańczową i cytrynową
• Mieszaj na niskich obrotach i przełóż do keksówki (około 450 g).
• Piecz przez około 55 minut w temp. 170oC, a następnie wykończ lukrem.

Muffiny marchewkowe
• Wymieszaj ciasto i wlej do foremek na muffiny
• Po upieczeniu wstrzyknij do środka muffina polewę, aż wypłynie górą.

Wygodne przechowywanie, wygodne przenoszenie.
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1 Śladowe ilości soi
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Składniki podstawowe
Mieszanki

• Pszenica • Jaja • Mleko • Soja

			

Mieszanki amerykańskie
		 Kod produktu Produkt

Waga

					
		 0.02380.202

American Cookie Mix

3,5 kg

Szt.

Opak.

Alergeny

Sp. użycia/porcja

Wydajność worka

Pasuje do...		

		 Kod produktu Produkt
Waga
Szt.
Opak.
					 w opak.		

Worek

•••1

Dodaj wodę i olej/masło

65 cookiesów po 60 g

Lukry i toppingi

		 0.02380.228

Crumble Mix

		 0.02380.210

American Cookie Mix

			

Czekoladowy

3,5 kg

4

Worek

•••1

Dodaj wodę i olej/masło

65 cookiesów po 60 g

4

Worek

•••1

Sp. użycia/porcja
Wydajność worka
		

Pasuje do...		

Gotowa do użycia

Nadzienia owocowe oraz

Zależy od przepisu

Scoop & Bake

Lukry i toppingi

Crumble Mix

Nasza mieszanka na kruszonkę jest gotowa do użycia po wyjęciu z opakowania. To doskonała alternatywa do
dekorowania muffinów, ciast z blach prostokątnych i keksówek, serników i deserów.

American Cookie Mix

Aby zyskać tradycyjnie miękkie, ciągnące się cookies, użyj naszej mieszanki i przyrządź autentyczne, amerykańskie
ciasteczka. Możesz dodać własne aromaty i dodatki. Mieszankę można także wykorzystać do spodów ciast, tworząc
oryginalne desery i wypieki na bazie cookies.
Waffle Mix

3,5 kg

4

Worek

• • • 20

Dodaj tylko wodę

168 gofrów po 50 g

										

		 0.02382.894

Nadzienia owocowe i

Do mieszanki na gofry wystarczy dodać wodę, aby uzyskać zachwycająco lekkie gofry o miękkiej strukturze, które
dobrze trzymają kształt i zapewniają kuszącą konsystencję. Serwuj je z różnymi składnikami, tworząc stale zmieniające się menu i łatwo dopasowuj się do trendów i dostępnych, świeżych produktów. Polecamy łączenie gofrów z
naszymi nadzieniami owocowymi, toppingami, kremami, lodami, a nawet kruszonką.
Pancake Mix

3,5 kg

4

Worek

••••

Dodaj tylko wodę

210 naleśników po 30 g

										

3,5 kg

4

Worek

•••5

Dodaj tylko wodę

56 scone po 90 g

Nadzienia owocowe i lukry

Tradycyjna mieszanka Dawn na scone pozwala stworzyć rustykalne, kremowe i miękkie scone.
Ta łatwa w użyciu mieszanka to gwarancja sukcesu za każdym razem. Wystarczy dodać wodę i dodatki, aby
przyrządzić doskonałe scones, które zachwycają objętością i długotrwałą miękkością.
		 0.02380.236

Choux Pastry Mix

3,5 kg

4

Worek

•••1

Dodaj tylko wodę

									

70 eklerek po 35 g /

Musy i kremy

70 ptysiów po 35 g

Choux Pastry Mix

Polewy, nadzienia owocowe
i kremowe

Wzbogać swoją ofertę i dodaj nowe wyroby, aby zaprezentować wyższą półkę cenową klasycznych wypieków
cukierniczych. Przygotowanie ciasta parzonego od zera jest trudne i czasochłonne – jeśli nie masz czasu lub
wyspecjalizowanego personelu, nasza mieszanka na ciasto parzone Dawn to idealne rozwiązanie. Wystarczy dodać
wodę do mieszanki i zaoszczędzić godziny pracy. Przygotuj wyborne wypieki, takie jak eklery, profiterolki, ptysie,
a nawet chouquettes i Paris-Brest. Po upieczeniu ciasto parzone można uzupełnić waniliowym lukrem Dawn,
nadzieniem do deserów z musem / kremem albo świeżą śmietanką i polewą Dawn.

Pancake Mix

Wystarczy dodać wodę do tej łatwej w użyciu mieszanki, aby uzyskać miękkie, lekkie i puszyste naleśniki w
amerykańskim stylu. Te doskonałe za każdym razem naleśniki zachwycają smakiem i można je wykorzystać do
różnych deserów, dzięki czemu łatwo stworzysz własne propozycje w różnych cenach.
Klasycznie – z odrobiną cukru pudru, soku z cytryny lub sosem czekoladowym.
Przepyszny deser– z gałką lodów, ozdobione orzechami lub posypką, polane toppingiem Dawn®.
Uczta dla zmysłów – z nadzieniem owocowym Dawn®, bitą śmietaną, udekorowane toppingiem Dawn®, małymi tabliczkami
czekolady, masłem orzechowym lub gorącym sosem czekoladowym – możliwościom nie ma końca!

Scone Mix

Scone Mix

toppingi

Waffle Mix

		 0.02380.335

3,5 kg

Alergeny

										

			

		 0.02380.327

• Pszenica • Jaja • Mleko • Soja

			

Mieszanki europejskie

w opak.		
4

Mieszanki

		 2.02986.114

French Macaron Mix

1 kg

5

Worek

• • Migdały

Dodaj tylko wodę

									

180 -190 makaroników po

Musy i kremy

30 mm śr. / 6 g

French Macaron Mix
		 0.02380.145

Creme Cake Mix

3,5 kg

Polewy, nadzienia 		

		 							

41 cupcake'ów po 35 g /

owocowe i kremowe, Compoundy

									

1 blacha ciasta 1,4 kg

4

Worek

•••1

4 keksówki po 350 g /

3,5 kg

4

Worek

•••1

Dodaj tylko wodę

		 0.02380.153

Creme Cake Mix -

Dodaj tylko wodę

			

Czekoladowy 						

									
3,5 kg

4

Worek

•••1

		 0.02380.294

Creme Cake Mix -

			

Cytrynowy 						

Dodaj tylko wodę

									
3,5 kg

4

Worek

••••

		 0.02380.301

Creme Cake Mix -

			

Toffi						

Dodaj tylko wodę

									

4 keksówki po 350 g /

Polewy, nadzienia owocowe

41 cupcake'ów po 35 g /

i kremowe

Aby przyrządzić wykwintne francuskie makaroniki, wystarczy dodać gorącą wodę i mieszać przez 3 minuty przed
pieczeniem. Skorzystaj z naszych past smakowych (compound) i twórz różne, smakowite odmiany. Aby uzyskać zupełnie
nowe rezultaty, wykorzystaj nasze nadzienia owocowe, polewy oraz mieszanki na desery z musem i kremem. Francuskie
makaroniki cieszą się coraz większą popularnością, należą do segmentu cenowego premium i zapewniają kolorową i
przyciągającą wzrok witrynę, która nie pozwala przejść obojętnie. Sprzedawaj je jako małe przekąski albo użyj do dekoracji
większych wyrobów cukierniczych.

1 blacha ciasta 1,4 kg			
4 keksówki po 350 g /

Polewy, nadzienia owocowe

41 cupcake'ów po 35 g /

i kremowe

1 blacha ciasta 1,4 kg
4 keksówki po 350 g /

Polewy, nadzienia owocowe

41 cupcake'ów po 35 g /

i kremowe

1 blacha ciasta 1,4 kg

Creme Cake Mix

Gama niebywale łatwych w przygotowaniu, wszechstronnych mieszanek do ciast, idealnych do ciast pieczonych
w keksówkach, tortownicach i prostokątnych blachach, puddingów na parze i muffinów. Do mieszanek nie trzeba
dodawać oleju ani jaj. Są łatwe w przygotowaniu, doskonale smakują i nigdy nie zawodzą. Dodaj jeden lub dwa
dodatki, użyj wyobraźni i stwórz szeroką gamę kuszących wyrobów.
Dodaliśmy coś jeszcze!
Aby umożliwić tworzenie jeszcze bardziej kuszących propozycji, przygotowaliśmy
mieszankę na ciasto z kremem o smaku toffi z kawałkami prawdziwego toffi oraz
mieszankę na cytrynowe ciasto z kremem z wilgotnymi kawałkami owoców.
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1 Śladowe ilości soi

20 Śladowe ilości mleka

• Szybkie w przygotowaniu
• Przewidywalne rezultaty w wielu formatach
• Rozkosz dla zmysłów i wyborny smak

1 Śladowe ilości soi

5 Śladowe ilości jaj
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Podziel się pasją!
Poznaj nasze
inspiracje!
Skontaktuj się z przedstawicielem Dawn®

Jak zamawiać?

Mieszanki
łatwe w użyciu

Twoja hurtownia

Nasze mieszanki w wygodnych workach o pojemności 3,5 kg
to świetne rozwiązanie, aby w prosty sposób przygotować
amerykańskie i europejskie wyroby cukiernicze.
Dawn współpracuje z klientami z branży gastronomicznej
w wielu krajach oraz używa wielu kanałów, aby zdobywać
bogate doświadczenie, które jest niezbędne do opracowania
wybornych przysmaków. Musisz jedynie dodać wodę lub
wodę i olej.
Muffiny

Nowe produkty dla branży
gastronomicznej
wygodne przechowywanie, wygodne przenoszenie

Dział Obsługi Klienta Dawn

Na ostatniej stronie znajdziesz numer lokalnego
Działu Obsługi Klienta

Czy Twoja hurtownia nie
oferuje produktów,
których szukasz lub ma
braki w asortymencie?

Czy masz pytania dotyczące
sposobu używania naszych
produktów lub potrzebujesz
więcej informacji?

Wysokiej jakości, wszechstronne mieszanki do wyrobu apetycznie wilgotnych muffinów i ciast

Autentyczne amerykańskie brownie 	Autentyczne amerykańskie receptury pozwalające tworzyć zarówno ciągnące się, jak i
wypieczone brownie
Creme Cake Mix

Gama niezwykle łatwych w użyciu, wszechstronnych mieszanek do ciast

Amerykańskie gofry i naleśniki

Dodaj wodę i przyrządź miękkie, lekkie i puszyste klasyki rodem z USA

Mieszanka na kruszonkę 	Gotowa do użycia mieszanka do stworzenia chrupiącej, maślanej kruszonki do deserów i wypieków
Ciasto parzone

Stwórz apetyczne, klasyczne wyroby, oszczędzając godziny pracy

Tradycyjne scone

Przyrządź rustykalne, miękkie scone, które nie tracą objętości i dobrze utrzymują dodatki

Dawn oferuje swoim klientom innowacyjne pomysły, inspirujące przepisy, porady i wsparcie.
Odwiedź naszą stronę i dowiedz się więcej: www.dawnfoods.eu
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Przedstawiciel
handlowy Dawn

Skontaktuj się z nami przez
info@dawnfoods.pl
KAM foodservice Artur Szymański
artur.szymanski@dawnfoods.pl
+48 600 857 129
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Składniki

Składniki
Nadzienia

• Pszenica • Jaja • Mleko • Soja

			

Nadzienia owocowe Delifruit
		 Kod produktu Produkt
Waga
					

Nadzienia
owocowe

Szt.
Opak.
w opak.		

Alergeny

Sp. użycia/porcja
Doskonałe z...		
		

		

		 8.00278.333

Delifruit - Owoce leśne

2,7 kg

3

Puszka

13

Gotowe do użycia

Mieszanki do wypieków, ciast i kruszonki

		 8.00699.333

Delifruit - Marakuja

2,7 kg

3

Puszka

13

Gotowe do użycia

Mieszanki do wypieków, ciast i kruszonki

		 8.00686.333

Delifruit - Ciemna wiśnia

2,7 kg

3

Puszka

13

Gotowe do użycia

Mieszanki do wypieków, ciast i kruszonki

		 8.00272.333

Delifruit - Malina

2,7 kg

3

Puszka

13

Gotowe do użycia

Mieszanki do wypieków, ciast i kruszonki

		 8.00568.333

Delifruit - Jabłko

2,7 kg

3

Puszka

13

Gotowe do użycia

Mieszanki do wypieków, ciast i kruszonki

		 8.00314.333

Delifruit - Jagoda

2,7 kg

3

Puszka

13

Gotowe do użycia

Mieszanki do wypieków, ciast i kruszonki

Nadzienia owocowe

Nasze nadzienia owocowe są najwyższej jakości i gwarantują fantastyczny smak i dużą zawartość owoców.
Błyskawicznie dodają koloru i połysku wyrobom cukierniczym i wypiekom. Idealne jako dodatek do wszystkich
wypiekanych ciast, sprawdzą się też jako nadzienia do placków, warstwy do ciast, toppingi do
sernika i ciasta duńskiego. Nasze nadzienia owocowe są stabilne podczas pieczenia, zamrażania i rozmrażania
oraz gwarantują zawsze atrakcyjne i kuszące rezultaty.

Nadzienia owocowe Dawn zawierają całe owoce,
koncentrat owocowy lub puree i zostały opracowane z
myślą o zastosowaniu „na świeżo” w wielu ciastach,
deserach, plackach, musach i innych wypiekach.

Smaczne i zdrowe owoce o znanym pochodzeniu
Dawn Foods produkuje nadzienia owocowe od ponad 25 lat. Fabryka ma certyfikat ISO9001, światowy BRC,
potwierdzenie braku orzechów oraz certyfikat koszerności. Aby zagwarantować wyborny smak, stosujemy tylko
najwyższej jakości owoce najlepszych odmian. Wszystkie owoce pochodzą z krajów przestrzegających unijnych
i światowych przepisów spożywczych. Daje to gwarancję najlepszego smaku, jakości i rezultatów naszych
produktów, czyli w praktyce wyższy zysk dla Ciebie dzięki cenom premium! Nadzienia owocowe Dawn®
wzbogacają desery i przekąski owocowym smakiem. Spójrz, co możesz z nich wyczarować.
1 Owocowe tarty i ciastka

4 Przyrządź kuszące bezy

2 Desery jogurtowe/kremowe

5 Dodaj owoce do czekolady

3 Dodaj owoce i stwórz wyborny deser

6 Wzbogać sernik intensywnym, owocowym smakiem

Zeskanuj i zobacz
więcej owocowych
inspiracji

Owoce najwyższej
jakości

1

4

14

2

5

3

6

Dostępne smaki
na czasie

Odporne na pieczenie/
mrożenie/rozmrażanie
13 Śladowe ilości jaj, soi i mleka

15

Składniki podstawowe

Deser kremowy

Nadzienia

• 500 ml zimnego
mleka
• 500 ml śmietan
y
• 	200-220 g mies
zanki Dawn do m
usów /
deserów kremow
ych
Zmieszaj wszystkie
składniki, odstaw na
chwilę i wymieszaj ponownie.
Nałóż porcję kremu
do
wybranych
naczyń, a następnie
schłódź. Bazę do m
us
ów
/ deserów
kremowych wzboga
ć pastami smakow
ym
i
(D
awn
Compound), dodając
60-100 g produktu
do
po
zostałych
składników.
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Musy / desery kremowe
		 Kod produktu Produkt
Waga
Szt.
Opak.
					 w opak.		
2,5 kg

2

Worek

Alergeny
16

Sp. użycia/porcja
Wydajność worka
		

Pasuje do...		

Dodaj śmietanę i mleko 110 porcji po 175 g

Nadzienia owocowe /

		 2.03893.211

Mus / deser kremowy

			

- Baza						

									
		 2.03894.211

Mus / deser kremowy

			

- Truskawka						

2,5 kg

2

Worek

16

2

Worek

•4

		 2.03895.211

Mus / deser kremowy

			

- Czekolada						
2,5 kg

2

Worek

16

		 2.03904.211

Mus / deser kremowy

			

- Cytryna						

		 2.03906.211

Mus / deser kremowy

2

Worek

16

			

- Brzoskwinia i marakuja						
2,5 kg

2

Worek

16

		 2.03907.211

Mus / deser kremowy

			

- Leśne owoce						

		 2.03908.211

Mus / deser kremowy

			

- Malina						

2

Worek

16

(Desery kremowe) /

400 g

Mieszanki do wypieków/ciast

2500 g

Nadzienia owocowe /
Mieszanki do wypieków/ciast

(Desery kremowe) /

Nadzienia owocowe /
Mieszanki do wypieków/ciast		
Nadzienie owocowe /
Mieszanki do wypieków/ciast

70 porcji po 250 g (Musy)
(Desery kremowe) /

Nadzienie owocowe /
Mieszanki do wypieków/ciast

70 porcji po 250 g (Musy)

Musy / desery kremowe

Mieszanki Dawn do musów i deserów kremowych to wszechstronne produkty, z których przygotujesz puszyste
musy, aksamitne kremy albo kremową panna cottę. Wybór należy do Ciebie!
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Zagotuj razem
foremek i um
aj, przelej do
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do
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lodówce. Pozo
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Mieszanki do wypieków/ciast		

70 porcji po 250 g (Musy)
(Desery kremowe) /

Śmietana Zimne
mleko Liczba porcj
i
500 ml
500 ml
12

a
Panna Cott

Nadzienia owocowe /

70 porcji po 250 g (Musy)

Dodaj śmietanę i mleko 110 porcji po 175 g

									

Nadzienia owocowe /

70 porcji po 250 g (Musy)

Dodaj śmietanę i mleko 110 porcji po 175 g

									
2,5 kg

(Desery kremowe) /

Dodaj śmietanę i mleko 110 porcji po 175 g

									

200-220 g

70 porcji po 250 g (Musy)

Dodaj śmietanę i mleko 110 porcji po 175 g

									
2,5 kg

(Desery kremowe) /

Dodaj śmietanę i mleko 110 porcji po 175 g

									

Mieszanka Dawn

Mieszanki do wypieków/ciast

70 porcji po 250 g (Musy)

Dodaj śmietanę i mleko 110 porcji po 175 g

									
2,5 kg

(Desery kremowe) /

Musy / desery
kremowe Dawn

Liczba porcji
Zimne mleko
na
ta
ie
Śm
awn
12
Mieszanka D
500 ml
500 ml
200 g
24
1l
1l
g
500
150
6,250 l
6,250 l
2500 g
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Musy
Mieszanki Dawn do musów / deserów kremowych to wszechstronne
produkty, z których przygotujesz puszyste musy, aksamitne kremy albo kremową
panna cottę - wybór należy do Ciebie!
• Naturalne aromaty, wspaniały smak
	Testy z udziałem konsumentów dowiodły, że marka Dawn® jest chętniej
wybierana niż produkty konkurencyjne
•	Jeszcze bardziej stabilne
Desery zachowują swój kształt dzięki poprawionej stabilności
• Lepsza rozpuszczalność
Mieszanki szybciej się rozpuszczają
• Łatwość użycia
Jednakowe dozowanie wszystkich dostępnych smaków
•	Stała jakość
Doskonałe wyniki za każdym razem
• Odporność na zamrażanie
Łatwiejsze zarządzanie zapasami
• Warianty owocowe zawierają prawdziwe kawałki owoców
Bardziej atrakcyjny wygląd deserów

• 800 ml śmie
tany + 200 m
l zimnego mle
• Ubij delikat
ka
nie na średnich
obrotach
•	Wmieszaj po
woli 200 g mie
szanki do mus
deserów krem
ów /
owych DAWN
,
a następnie m
na średnich ob
ieszaj
rotach, aż mus
zgęstnieje.
•	Nałóż mus do
foremek lub po
dziel na desery
schłodź.
i
Bazę do musów
/ deserów krem
owych wzbog
compoundam
ać
i Dawn, dodają
c 60-100 g owoc
past aromatyz
owych
ujących po zg
ęstnieniu mus
u.
Mieszanka Da
wn Śmietana
Zimne mleko
Liczba porcji
200 g
800 ml
200 ml
24
500 g
2l
0,5 l
60
2500 g
10 l
2,5 l
30
Wskazówka
0

: Nasze musy są
zamrażanie i ro
zmrażanie! odporne na

16

Używaj naszych mieszanek do tworzenia różnorodnych deserów: od klasycznego,
czekoladowego musu po owocowe przekąski, gęste kremowe desery, tarty z nadzieniem
albo proste dekoracje na cupcake'ach - ten produkt ma niezliczone zastosowania!
4 Sladowe ilości mleka, jaj, glutenu, pszenicy

13 Śladowe ilości mleka, jaj, soi, glutenu i pszenicy

17

Składniki podstawowe
Lukry i polewy

Autentyczne,ry!
e
s
e
d
e
n
z
c
y
s
kla
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Lukry i polewy
		 Kod produktu Produkt
Waga
					
		 2.79026.114

Glossy Icing Wanilia

		 0.01298.688

Vanilla Frosting

Szt.
Opak.
w opak.		

Alergeny

7 kg

1

Wiaderko

1,7 kg

4

Pudełko

Sp. użycia/porcja
Doskonałe z...		
		

		

Gotowy do użycia

Donuty, muffiny, ciasta, S&B

Gotowa do użycia

Ciasta, muffiny, cupcake'i, Compoundy

Gotowa do użycia

Ciasto marchewkowe, cupcake'i i muffiny

Gotowa do użycia

Cista, muffiny, cupcake'i i brownie

		 0.01298.711

Cream Cheese Frosting

1,7 kg

4

Pudełko

		 0.01298.737

Chocolate Frosting

1,7 kg

4

Pudełko

• 10
• 10
• 10

		 7.73026.100

Glossy Icing - Czekoladowy

7 kg

1

Wiaderko

Siarczany

Gotowy do użycia

Donuty, muffiny, ciasta i S&B

		 7.73025.100

Glossy Icing - Karmelowy

7 kg

1

Wiaderko

Siarczany

Gotowy do użycia

Donuty, muffiny, ciasta i S&B

Icings

Nasze lukry zawierają naturalne barwniki i aromaty. Idealnie sprawdzą się w wykańczaniu cupcake'ów oraz
atrakcyjnym zdobieniu innych wyrobów cukierniczych. Odporne na zamrażanie i rozmrażania. Gotowe do użycia.
Pakowane w opakowania do wielokrotnego zamykania, które ułatwiają przechowywanie i użytkowanie. Dzięki nim
zmienisz zwykłe wypieki i desery w zindywidualizowane dzieła sztuki. Łatwy w użyciu produkt do wielu zastosowań.
• Bez utwardzonych tłuszczów
• Tylko naturalne aromaty
• Bez barwników

Szybkie i łatwe w użyciu
mieszanki do deserów

• Odporne na zamrażanie i rozmrażanie
• W 100 % bez oleju palmowego

Przygotuj wykwintne desery, dzięki którym

Glazury

zagwarantujesz swoim klientom różnorodność i

		 Kod produktu Produkt
Waga
					

Szt.
Opak.
w opak.		

Alergeny

Sp. użycia/porcja
Doskonałe z...		
		

		

		 8.03222.303

Decorgel Plus Glamour Glaze – Srebrny

3 kg

1

Wiaderko

13

Gotowy do użycia

Donuty oraz musy i desery kremowe

		 2.02037.311

Emulshine Extra

1 litr

6x1L

Folia kurczliwa

••5

Gotowy do użycia

Wypieki

Glazury

Nasze polewy pomagają wykończyć wyroby lśniącą warstwą, zwiększając ich atrakcyjność i przedłużając świeżość.
Nasza glazura Decorgel Plus Glamour Glaze idealnie sprawdza się jako ozdoba donutów i deserów owocowych:
nadaje wyrobom wyjątkowości i pomaga zwiększać sprzedaż.
Użyj srebrnej polewy Dawn Decorgel Plus Glamour - Silver
na donutach Plain Ring Donuts i zachwyć klientów kuszącą
ofertą. Twórz nowe połączenie kolorystyczne i smakowe,
łącząc polewę z pastami smakowymi Dawn lub barwnikami.

• Łatwa i szybka w użyciu polewa na zimno ze srebrnymi płatkami
• Można moczyć w niej wyroby albo nakładać polewę pędzlem/łopatką.
• Kombinacje kolorystyczne i smakowe pozwalają kreatywnie
indywidualizować wyroby.

Desery

√ Gwarancja oryginalnego smaku

wyborny smak, a sobie pewny zysk. Teraz oferujemy

√ 	Zawsze ten sam rezultat dzięki
składnikom najwyższej jakości

łatwe i szybkie w przygotowaniu mieszanki,

√ 	Doskonały smak, kolor i konsystencja

dzięki którym przyrządzisz klasyczne europejskie

√ 	Szybkie i łatwe nakładanie: wystarczy
dodać śmietanę i mleko lub wodę

desery. Wystarczy odrobina fantazji, aby stworzyć
alternatywne przepisy i zadbać o różnorodność
oferty oraz gwarancję zadowolenia klientów.

Panna Cotta

Crème Brulee

Tarta cytrynowa

Klasyczna prostota albo
owocowe szaleństwo

Klasycznie lub à la mocha

Gładka konsystencja

Słynny francuski smakołyk,

Łatwy w przygotowaniu deser,

Łatwy i szybki w przygotowaniu deser

zachwycający nutami karmelu,

łączący wyborny smak i kremową

Dawn Panna Cotta zapewnia lekką,

śmietanki i wanilii. Podpowiemy,

konsystencję. Idealny produkt do

gładką konsystencję i wyjątkowy smak.

jak odróżnić Twój Crème Brulee od

tworzenia różnorodnych deserów.

innych, oferując styl owocowy lub o

Polecamy z nadzieniem owocowym

kawowym aromacie.

Dawn!
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Nadzienia do deserów
		 Kod produktu
Produkt
Waga
					
		 2.03338.114

Crème Brulee Mix

2,5 kg

Szt.
Opak.
w opak.		
2

Worek

Alergeny
• • 11

Sp. użycia/porcja
Wydajność worka/opak. Pasuje do...		
		
Dodaj mleko

								

i nieubitą śmietankę

		 2.03403.804

Dodaj mleko

Panna Cotta Mix

2,5 kg

2

Worek

16

								
		 2.03409.114

Tarte Citron Mix

2,5 kg

2

Worek

• • 11

								
		 2.03201.211

Cheesecake Base Mix

2,5 kg

1

Worek

Compoundy

158 porcji po 100 g

Nadzienia owocowe,

i nieubitą śmietankę		

compoundy

Dodaj śmietanę i wodę

Wypieki

100 porcji po 100 g

do foremek do tart o śr. 9 cm

• • 18

								

131 porcji po 120 g

Dodaj jaja, ser i

2 porcje po

Nadzienia owocowe,

śmietankę/mleko

10” krążków

mieszanka na kruszonkę,

										

18

5 Śladowe ilości jaj

10 Śladowe ilości glutenu i jaj

16 Śladowe ilości mleka, jaj, soi, glutenu i pszenicy

11 Śladowe ilości soi, glutenu i pszenicy
18 Śladowe ilości jaj, soi i glutenu

13 Śladowe ilości jaj, soi i mleka

Masa na cookiesy

19

Składniki

Składniki podstawowe
Aromaty

			

Twórz kolorowe donuty

Compoundy - pasty aromatyzujące
Przygotuj
smakowite
milkshake'i

Przyrządzaj pełne smaku tarty
z kremowym nadzieniem
Twórz kuszące
owocowe zdobienia
cupcake'ów

		 Kod produktu Produkt
Waga
					
Compound cytrynowy

1 kg

4

Pudełko

13

Gotowe do użycia

Musy, lody, nadzienia, polewy

		 2.02014.320

Compound truskawkowy

1 kg

4

Pudełko

13

Gotowe do użycia

Musy, lody, nadzienia, polewy

		 2.02020.320

Compound malinowy

1 kg

4

Pudełko

13

Gotowe do użycia

Musy, lody, nadzienia, polewy

		 2.02032.320

Compound mokka

1 kg

4

Pudełko

13

Gotowe do użycia

Musy, lody, nadzienia, polewy

		 8.03208.301

Compound kakaowy

2,5 kg

1

Pudełko

13

Gotowe do użycia

Musy, lody, nadzienia, polewy

		 2.02012.320

Compound bananowy

1 kg

4

Pudełko

13

Gotowe do użycia

Musy, lody, nadzienia, polewy

		 2.02005.320

Compound wiśniowy

1 kg

4

Pudełko

13

Gotowe do użycia

Musy, lody, nadzienia, polewy

		 2.02024.320

Compound marakuja

1 kg

4

Pudełko

13

Gotowe do użycia

Musy, lody, nadzienia, polewy

		 2.02018.320

Compound karmelowy

1 kg

4

Pudełko

• 19

Gotowe do użycia

Musy, lody, nadzienia, polewy

		 8.03265.320

Compound jagodowy

1 kg

4

Pudełko

13

Gotowe do użycia

Musy, lody, nadzienia, polewy

		 2.02011.111

Compound orzech laskowy

1 kg

4

Pudełko

Orzechy laskowe

Gotowe do użycia

Musy, lody, nadzienia, polewy

		 2.02345.111

Compound orzech włoski

1 kg

4

Pudełko

Orzechy włoskie

Gotowe do użycia

Musy, lody, nadzienia, polewy

		 2.02050.320

Compound mango

1 kg

4

Pudełko

13

Gotowe do użycia

Musy, lody, nadzienia, polewy

		 2.02044.320

Compound March de Champagne

1 kg

4

Pudełko

13

Gotowe do użycia

Musy, lody, nadzienia, polewy

Opracowaliśmy przepisy w europejskim i amerykańskim
stylu, które rozbudzą Twoją kreatywność. Smaczniejsze
produkty oznaczają częstsze wizyty oraz wyższą sprzedaż,
czyli szczęśliwych klientów! Odwiedź www.dawnfoods.pl

• kremach bawarskich / musach

• milkshake'ach
• mieszankach do ciast

20

• Duża zawartość owoców
• Wszechstronne

• Wygodne, nieduże opakowanie

• Pszenica • Jaja • Mleko • Soja

		 Kod produktu Produkt
Waga
					

atrakcyjny smak. Nasze compoundy zawierają naturalne składniki.

• produktach mlecznych / kremach

Zalety
• Doskonały, naturalny smak i kolor
• Odporne na zamrażanie i rozmrażanie

Toppingi

wielu wyrobów cukierniczych, aby zapewnić ich wysoką jakość oraz

• nadzieniach do czekoladek / pralin

		

Compoundy to pasty smakowe, idealne do różnorodnych zastosowań. Zawierają skoncentrowany sok owocowy, kawałki owoców, miąższ, aromaty i inne, wyselekcjonowane składniki. W 100% naturalna gama produktów. W branży
gastronomicznej kluczowe znaczenie ma wygoda. Produkty te są niezwykle wygodne w użyciu: ustandaryzowane
dozowanie ułatwia pracę. Dzięki compoundom można nadać wyborny smak (np. owocowy lub orzechowy) wielu
różnym wyrobom cukierniczych: polewom, kremom, musom, lodom, nadzieniom do czekoladek/pralinek, produktom
mlecznym, milkshake'om i nie tylko!

			

stronne aromaty. Możesz stosować compoundy Dawn® do produkcji

• lodach

Sp. użycia/porcja
Doskonałe z...		
		

Dekoracje i toppingi

z soku/ekstraktu owocowego i/lub miąższu, aby stworzyć wszech-

• kremach do nadzień

Alergeny

Compoundy – pasty aromatyzujące

Compoundy to skoncentrowane pasty aromatyzujące, wytwarzane

• polewach

Szt.
Opak.
w opak.		

		 2.02004.320

Compoundy Dawn
Tylko naturalne smaki

Wykorzystuj compoundy w:

• Pszenica • Jaja • Mleko • Soja

√ Naturalne
√ Duża zawartość owoców
√ Doskonały smak i naturalny aromat
√ Wszechstronne

Szt.
Opak.
w opak.		

Alergeny

Sp. użycia/porcja
Doskonałe z...		
		

		 2.03092.311

Topping karmelkowy

1 kg

6

Butelka

•6

Gotowe do użycia

Lody, nadzienia do deserów

		 2.03096.314

Topping czekoladowy

1 kg

6

Butelka

6

Gotowe do użycia

Lody, nadzienia do deserów
Lody, nadzienia do deserów

		 2.03116.311

Topping karmelowy

1 kg

6

Butelka

6

Gotowe do użycia

		 2.03160.311

Topping orzech laskowy

1 kg

6

Butelka

Orzechy laskowe

Gotowe do użycia

Lody, nadzienia do deserów

		 8.03211.311

Topping truskawkowy

1 kg

6

Butelka

13

Gotowe do użycia

Lody, nadzienia do deserów

		 8.03213.311

Topping marakuja

1 kg

6

Butelka

13

Gotowe do użycia

Lody, nadzienia do deserów

		 8.03214.311

Topping malinowy

1 kg

6

Butelka

13

Gotowe do użycia

Lody, nadzienia do deserów

		 8.03215.311

Topping wiśnia amarena

1 kg

6

Butelka

13

Gotowe do użycia

Lody, nadzienia do deserów

		 8.03217.311

Topping mokka

1 kg

6

Butelka

13

Gotowy do użycia

Lody, nadzienia do deserów

		 8.03219.311

Topping kiwi

1 kg

6

Butelka

13

Gotowe do użycia

Lody, nadzienia do deserów

		 8.03220.311

Topping owoce leśne

1 kg

6

Butelka

13

Gotowe do użycia

Lody, nadzienia do deserów

		

Sosy do toppingu

Wysokiej jakości, gotowe do użycia sosy do toppingów, dekoracji lodów oraz deserów. Wygodna, miękka, litrowa
butelka z korkiem „niekapkiem”: łatwe i kontrolowane polewanie. Sosy o różnych smakach można łączyć z kremami,
lodami, puddingami, jogurtami, goframi, i wieloma deserami, tworząc piękne akcenty i aromatyczne dekoracje.

Wygodny rozmiar opakowania i łatwe przyrządzanie:

• lukrach

standardowe dozowanie wszystkich smaków wynosi

i nie tylko!

40 - 60 g na 1 kg*
* z wyjątkiem smaku mokka (20 g / kg) i kakao (100 g /kg)

6 Śladowe ilości mleka, jaj, soi i siarczanów

13 Śladowe ilości jaj, soi i mleka

19 Śladowe ilości jaj i soi
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Składniki podstawowe
Dekoracje i toppingi

• Pszenica • Jaja • Mleko • Soja

			

Czekolady
		Kod produktu Produkt
Waga
					

Szt.
Opak.
w opak.		

Alergeny

Sp. użycia/porcja
Doskonałe z...		
		

		 8.01286.400

Gorzka czekolada San Felipe

5 kg

1

Worek

••

Gotowa do użycia

Mieszanki na ciasta, lody

		 8.01323.400

Biała czekolada Cabo Blanco

5 kg

1

Worek

••

Gotowa do użycia

Mieszanki na ciasta, lody

		 8.01307.400

Mleczna czekolada Maracaibo

5 kg

1

Worek

••

Gotowa do użycia

Mieszanki na ciasta, lody

		

Czekolady

Począwszy od gorzkiej czekolady (San Felipe), poprzez mleczną (Maracaïbo), aż po białą czekoladę (Cabo Blanco) –
nasze czekolady są idealne do polew, aromatyzowania i pysznej polewy ganache. Oferujemy także kawałki czekolady,
które doskonale dopełnią muffiny, cupcake'i, ciasta z blachy oraz desery.
Zalety
• Kształt guzika ułatwia stosowanie produktu
• Aksamitny, pełny smak

• Gładka konsystencja

Dekoracje i ozdoby
Kod produktu Produkt
Waga
					

Szt.
Opak.
w opak.		

Alergeny

Sp. użycia/porcja
Doskonałe z...		
		

		 2.79004.113

Chocolate Chunks białe

3,75 kg

1

Worek

••

Gotowa do użycia

Mieszanki na ciasta, S&B,, lody

		 2.79005.113

Chocolate Chunks gorzkie

3,75 kg

1

Worek

• 20

Gotowa do użycia

Mieszanki na ciasta, S&B, lody

		 2.79010.113

Chocolate chunks mleczne

3,75 kg

1

Worek

••

Gotowa do użycia

Mieszanki na ciasta, S&B, lody

Lody

		

• Pszenica • Jaja • Mleko • Soja

			

Lody
		 Kod produktu Produkt
Waga
					
		 2.03739.115

Soft Ice Cream neutralne

		 2.03736.025

Soft Ice Cream czekoladowe

		 2.03735.115

Soft Ice Cream waniliowe

Szt.
Opak.
w opak.		

Alergeny

Sp. użycia/porcja
Doskonałe z...		
		

		

1 kg

10

Worek

• 14

Dodaj mleko i cukier

Toppingi, compoundy, cookiesy, brownie

1,25 kg

10

Worek

• • 22

Dodaj mleko i cukier

Toppingi, cookiesy, brownie

1 kg

10

Worek

• 14

Dodaj mleko i cukier

Toppingi, cookiesy, brownie

Lody

Dawn oferuje łatwe w przygotowaniu, miękkie amerykańskie lody o bardzo atrakcyjnym wyglądzie. Nasze gładkie,
kremowe bazy przygotujesz łatwo i wygodnie, uzyskując za każdym razem odpowiednią jakość, smak, kolor i
konsystencję. Skorzystaj z naszej bogatej gamy past aromatyzujących (compound), aby dodawać kolory i aromaty.
Z lodami podaj cookiesy, muffiny lub brownie, oferując deser w amerykańskim stylu, uwielbiany przez klientów.
Wyniki niedawnych analiz rynkowych sugerują, że jednym z dominujących trendów w 2016 roku i kolejnych latach będą lody tradycyjne
Stworzenie oryginalnych lodów to doskonała strategia, która dzięki indywidualizacji oferty pozwali na większą marżę. Wytwarzanie lodów
w lokalu lub zlecanie przyrządzenia lodów specjalnie dla lokalu to popularny trend, który nie ulegnie zahamowaniu w najbliższych latach.
Poznaj naszą ofertę past aromatyzujących (compound), których możesz użyć z bazami, aby tworzyć kuszące smaki i aromat. Naturalnie!
Przyrządzaj lody na wynos albo spożywane na miejscu jako atrakcyjny deser, wzbogacając je nadzieniem owocowym Dawn, sosem lub
czekoladą, by tworzyć kompozycje na dany sezon lub okazję.

NASZE POCHODZENIE...
...sięga tradycji amerykańskich wyrobów cukierniczych:
od kultowych donutów, przez autentyczne brownie i
bogato zdobione muffiny, po miękkie, wypiekane cookies.
Dawn oferuje bogatą gamę składników, produktów półgotowych i
gotowych, dzięki którym stworzysz oryginalne smaki. Amerykańska
kultura jest obecnie bardzo modna w Europie, a rynek chętnie akceptuje
amerykanizowane produkty. Stworzyliśmy naszą ofertę cukierniczą w
oparciu o modne i smakowite amerykańskie klasyki.
Jesteśmy dumni z naszego 100-letniego doświadczenia, a nasza gama
Authentic American Bakery gwarantuje smak i wysoką jakość, których
oczekują klienci, kupując coś słodkiego.
Wyborne, bogate smaki o autentycznym charakterze.

22

14 Śladowe ilości jaj, soi, glutenu, pszenicy

20 Śladowe ilości mleka

22 Śladowe ilości jaj, glutenu, pszenicy
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Produkty półgotowe
Krążki do wypiekania cookiesów
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Krążki do wypiekania cookies
Kod produktu Produkt

Waga

Szt.

Opakowanie

Okres przydatności

Alergeny

					 w opak.		
		 0.00877.756

Cookie Puck z kawałkami

			

mlecznej czekolady

		 0.00877.764

Cookie Puck z kawałkami

			

białej czekolady

		 0.00877.772

Cookie Puck

			

z podwójną czekoladą

Sp. użycia/

Czas dopiekania		

Porcja

56 g

120

Opak.

24 godz. schłodzone / 2 dni od wypieku

••••

Dopiekanie

180 - 200C = 9-11 min

56 g

120

Opak.

24 godz. schłodzone / 2 dni od wypieku

••••

Dopiekanie

180 - 200C = 9-11 min

56 g

120

Opak.

24 godz. schłodzone / 2 dni od wypieku

••••

Dopiekanie

180 - 200C = 9-11 min

56 g

120

Opak.

24 godz. schłodzone / 2 dni od wypieku • • • Owies 1

Dopiekanie

180 - 200C = 9-11 min

		 0.00877.798

Cookie Puck z płatkami owsianymi

			

i rodzynkami

		 0.01250.232

Cookie Puck podwójnie czekoladowy

80 g

80

Zbiorcze

24 godz. schłodzone / 2 dni od wypieku

••••

Dopiekanie

180 - 200C = 9-11 min

		 0.01250.240

Cookie Puck z kawałkami

80 g

80

Zbiorcze

24 godz. schłodzone / 2 dni od wypieku

••••

Dopiekanie

180 - 200C = 9-11 min

			

mlecznej czekolady

Krążki do wypiekania cookies

Nasze krążki do cookies to łatwy sposób na przyrządzanie świeżo wypiekanych, amerykańskich
smakołyków. Zaoferuj wypiekane w piecu ciastka, które za każdym razem zachwycają jakością,
atrakcyjnym smakiem i zapachem.

Krążki do wypiekania cookies Luxury
Kod produktu Produkt

Waga

Szt.

Opakowanie

					 w opak.

Zapewniamy doskonałą
podstawę, z której
stworzysz własne dzieła

		 0.01273.557

Cookie Puck Luxury z płatkami

			

owsianymi, rodzynkami i sycylijską cytryną

Okres przydatności

Alergeny

Sp. użycia/

Czas dopiekania		

		
Porcja

80 g

90

opak.

27 godz. schłodzone / 2 dni od wypieku • • • Owies 1

80 g

90

Opak.

27 godz. schłodzone / 2 dni od wypieku

80 g

90

Opak.

80 g

90

Dopiekanie

180 - 200C = 9-11 min.

••••

Dopiekanie

180 - 200C = 9-11 min

27 godz. schłodzone/ 2 dni od wypieku

••••

Dopiekanie

180 - 200C = 9-11 min

Opak.

27 godz. schłodzone / 2 dni od wypieku

••••

Dopiekanie

180 - 200C = 9-11 min

		 0.01273.565

Cookie Puck Luxury z

			

podwójną czekoladą

		 0.01273.573

Cookie Puck Luxury z

			

potrójną czekoladą

		 0.01273.581

Cookie Puck Luxury z

			

białą czekoladą i maliną

		 0.01277.682

Cookie Puck Luxury z białą czekoladą

80 g

100

Opak.

27 godz. schłodzone / 2 dni od wypieku

••••

Dopiekanie

180 - 200C = 9-11 min

		 0.01278.333

Cookie Puck z białą czekoladą i

80 g

100

Opak.

27 godz. schłodzone / 2 dni od wypieku

••••

Dopiekanie

180 - 200C = 9-11 min

			

żurawiną

Alergeny

Sp. użycia/

Czas dopiekania		

Krążki do wypiekania cookies Mega
Kod produktu Produkt

Waga

Szt.

Opakowanie

Okres przydatności

					 w opak.		

		

		 0.00929.268

Cookie Puck Mega z podwójną

			

czekoladą

		 0.00929.276

Cookie Puck Mega z białą

			

czekoladą

		 0.00929.292

Cookie Puck Mega z kawałkami

			

mlecznej czekolady

Porcja

107 g

40

Opak.

27 godz. schłodzone / 2 dni od wypieku

••••

Dopiekanie

180 - 200C = 9-11 min

107 g

40

Opak.

27 godz. schłodzone / 2 dni od wypieku

••••

Dopiekanie

180 - 200C = 9-11 min

107 g

40

Opak.

27 godz. schłodzone / 2 dni od wypieku

••••

Dopiekanie

180 - 200C = 9-11 min

Sp. użycia/

Czas dopiekania		

Krążki do wypiekania cookies XXL

		Kod produktu Produkt

Oferujemy doskonałe produkty wymagające tylko odpieczenia lub wykończenia. Dzięki naszym pysznym i łatwym
w przygotowaniu ciastom i krążkom do wypiekania cookies każdego dnia z łatwością zaoferujesz świeżo wypiekane
wyroby. Oferujemy wszystko, czego potrzebujesz, aby wyróżnić swoją witrynę, menu i ofertę oraz o krok wyprzedzić
konkurencję: gotowe do wykończenia ciasta na blachy, bazy na brownie i cupcake'i oraz fantastyczne donuty.

Waga

Szt.

Opakowanie

Okres przydatności

Alergeny

					 w opak.		
		 0.01084.665

Cookie Puck XXL z kawałkami

			

czekolady

		 0.01363.324

Cookie Puck XXL z maliną

			

i białą czekoladą

Porcja

200 g

32

Opak.

27 godz. schłodzone / 2 dni od wypieku

••••

Dopiekanie

180 - 200C = 9-11 min

200 g

32

Opak.

27 godz. schłodzone / 2 dni od wypieku

••••

Dopiekanie

180 - 200C = 9-11 min

Krążki do wypiekania cookies XXL

Wyjątkowy i atrakcyjny pomysł na słodką przekąskę: nasze krążki do wypiekania cookiesów to doskonały pomysł na
deser do dzielenia się w większym gronie. Oparte na autentycznym, amerykańskim przepisie cookiesy potrzebują
jedynie 11 minut w piekarniku, aby skusić Twoich klientów do tej alternatywnej, wybornej przekąski. Podawaj świeżo
wypieczony krą pizzę w całości lub sprzedawaj pojedyncze kawałki. Ten ogromny cookie wygląda imponująco,
gwarantuje doskonały smak i można go podawać z lodami, bitą śmietaną lub sosem czekoladowym, aby uzyskać
wyjątkowe doznania z segmentu premium!

1 Śladowe ilości soi
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Produkty półgotowe

Scoop & Bake

• Pszenica • Jaja • Mleko • Soja

			
Zeskanuj, aby obejrzeć
film o
Scoop & Bake

Scoop & Bake - Opakowanie zbiorcze
		 Kod prod.
Produkt
Waga
					
		 0.00348.649

Wiaderko

8 dni schłodzone

••••

Pieczenie

Wydajność worka/pudełka		
30 muffin po 66 g / 4 duże keksówki po 330 /
90 ciastek na patyczkach po 22 g/ 40 cupcake
'ów po 50 g / 4 x ciasta warstwowe po 500 g

Scoop & Bake Wanilia

7 kg

1

Wiaderko

8 dni schłodzone

•••1

Pieczenie

30 muffin po 66 g / 4 duże keksówki po 330 g / 		

										

90 ciastek na patyczkach po 22 g / 40 cukcake

										

'ów po 50 g / 4 ciasta warstwowe po 500 g

Scoop & Bake Podwójna czekolada

2 kg

4

Opak./Pudełko

8 dni schłodzone

••••

Pieczenie

30 muffin po 66 g / 4 duże keksówki po 330 g / 		

										

90 ciastek na patyczkach po 22 g / 40 cupcake

										

'ów po 50 g / 4 ciast warstwowych po 500 g

		 0.00708.711

Scoop & Bake Jagoda

2 kg

4

Opak./Pudełko

8 dni schłodzone

•••1

Pieczenie

30 muffin po 66 g / 4 duże keksówki po 330 g / 		

										

90 ciastek na patyczkach po 22 g / 40 cupcake

										

'ów po 50 g / 4 ciasta warstwowe po 500 g

		 0.00708.745

Scoop & Bake Jabłko i cynamon

2 kg

4

Opak./Pudełko

8 dni schłodzone

•••1

Pieczenie

30 muffin po 66 g / 4 duże keksówki po 330 g /

										

90 ciastek na patyczkach po 22 g / 40 cupcake

										

'ów po 50 g / 4 ciasta warstwowe po 500 g

		 0.00708.761

każdego dnia!

1

Alergeny Sp. użycia/Porcja
		

										

		 0.00708.703

ty
iekane produk
p
y
w
o
ż
ie
św
j
Oferu

7 kg

Przydatność

										
		 0.01188.897

e
k
a
B
&
Scoop

Scoop & Bake Podwójna czekolada

Szt.
Opakowanie
w opak.		

Scoop & Bake Banan i toffi

2 kg

4

Opak./Pudełko

8 dni schłodzone

•••1

Pieczenie

30 muffin po 66 g / 4 duże keksówki po 330 g /

										

90 ciastek na patyczkach po 22 g / 40 cupcake

										

'ów po 50 g / 4 ciasta warstwowe po 500 g

		 0.00708.787

Scoop & Bake Wanilia

2 kg

4

Opak./Pudełko

8 dni schłodzone

•••1

Pieczenie

										
										
		 0.02358.605

Scoop & Bake

2 kg

4

Opak./Pudełko

8 dni schłodzone

••••

Pieczenie

			

Czekoladowe brownie							

		 0.02321.991

Scoop & Bake

2 kg

4

Opak./Pudełko

8 dni schłodzone

•••1

Pieczenie

30 muffin po 66 g / 4 duże keksówki po 330 g /
90 ciastek na patyczkach po 22 g / 40 cupcake
'ów po 50 g / 4 ciasta warstwowe po 500 g
5 blach brownie po 900 g / 18 średnich
deserów z płynnym wnętrzem po 110 g
37 cookies po 54 g / 10/12 CookieKins 		

			

Cookie waniliowy							

		 0.01322.833

Scoop & Bake

			

Biała czekolada i truskawka							

90 ciastek na patykach po 22 / 40 cupcake

										

'ów po 50 g / 4 ciasta warstwowe po 500 g

2 kg

2 kg

4

4

Opak./Pudełko

Opak./Pudełko

8 dni schłodzone

8 dni schłodzone

••••

•••1

Pieczenie

		 0.01330.167

Scoop & Bake

Pieczenie

			

Czekolada mleczna i pomarańcza							

										
		 0.01322.809

Scoop & Bake Ciasto marchewkowe

2 kg

4

Opak./Pudełko

8 dni schłodzone

•••1

Pieczenie

po 150 g / 40 tarteletek po 50 g
30 muffin po 66 g / 4 dużych keksówek po 330 g / 		

30 muffinów po 66 g / 4 dużych keksówek
po 330 g /90 ciastek na patyczkach po 22 g /
cupcake'ów po 50 g / 4 ciasta warstwowe po 500 g
2 ciasta przekładane po 1 kg /

										

40 marchewkowych cupcake'ów po 50 g /

										

12 marchewkowych lizaków po 160 g

Nasze Scoop&Bake (mrożone bazy ciast do wypieku) oferują dużą elastyczność,

Dawn Scoop & Bake Vanilla Cookie Dough

dzięki której możesz łatwo i szybko wypiekać produkty w lokalu. Produkty pakujemy

Dawn Scoop & Bake Cookie Dough umożliwiają łatwe porcjowanie, dzięki czemu szybko upieczesz cookies albo
inne desery na bazie cookies. Rozwałkuj masę, użyj jej jako bazy, zmieszaj z czekoladą, uformuj z niej różne
kształty, a nawet posyp kruszonką, aby stworzyć oryginalną i pyszną ofertę wypieków. Odwiedź naszą stronę:
www.dawscoopandbake.com, aby poznać więcej pomysłów na desery na bazie cookiesów: od cookiesowego
sernika po najnowszy amerykański trend - Skookie!

w łatwe do przechowywania pudełka (2 kg). Dostępne są różne smaki. Po
rozmrożeniu przechowuj do 8 dni w lodówce.
Scoop&Bake można wykorzystać na wiele sposobów, tworząc muffiny,
cupcake'i, ciasta w keksówkach i blachach prostokątnych, a nawet
torciki. Dodaj ozdoby i udekoruj swoje wypieki, tworząc flagowe produkty: szybko, łatwo i bez odpadów. Gama produktów obejmuje także
ciasto brownie i cookiesy, które możesz wykorzystać tworząc ekscytujące, nowe odsłony klasycznych wypieków. Masy
pozwalają na łatwą indywidualizację wyrobów, aby generować
większą sprzedaż i wyższe zyski.
Odwiedź naszą stronę poświęconą produktom Scoop & Bake,
na której znajdziesz przepisy, nagrania i kreatywne pomysły na
nowe wyroby!

Wymyśl deser, nałó
ż por
upiecz i sprzedaj! cję,

www.dawnscoopandbake.com
26

1 Śladowe ilości soi
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Produkty półgotowe
Krążki brownie

• Pszenica • Jaja • Mleko • Soja

			

Krążki brownie - pakowane indywidualnie
Kod produktu
Produkt
Waga
					
		 0.01099.721

Krążki brownie

Szt.
Opak.
w opak.		

63 g

60

Opak.

Okres przydatności
5 dni

Alergeny
Sp. użycia/porcja
		
•••1

Gotowe do użycia

Doskonałe z...		
Polewy, lukry, nadzienia owocowe, lody

Krążki brownie

Krążki brownie to doskonały produkt: zarówno jako samodzielny deser, jak i baza do tworzenia niepowtarzalnych
smakołyków. Stwórz ofertę, która wyróżni się na tle innych i pozwoli zagospodarować różne poziomy cenowe. Nasze
brownie ma lżejszą konsystencję oraz pełny, czekoladowy smak. Płaski wierzch i okrągły kształt sprawiają, że do
krążków łatwo dodasz toppingi, warstwy lub lody.

Cupcake
Bazy

Waniliowa letnia jagoda

Poznaj nasze kreatywne pomysły na krążki brownie na stronie 41 i rozbuduj swoją ofertę. Klienci z pewnością wrócą
po kolejną dawkę czekoladowego raju!

Bazy do cupcake'ów

cupcake

Użyj tradycyjnej bazy do
cupcake'ów, nałóż frosting waniliowy Dawn i obłóż jagodami.

• Pszenica • Jaja • Mleko • Soja

			

Dawn® przygotował
wiele pomysłów, które
pomogą Ci stworzyć
rozchwytywane,
atrakcyjne
cupcake'i,
takie jak...

Baza do cupcake'ów
		 Kod produktu
Produkt
Waga
					

Szt.
Opak.
w opak.		

Okres przydatności

Alergeny Sp. użycia/porcja
		

Doskonałe z...		

		 0.01147.926

Czekoladowa baza do cupcake'ów

28 g

36

2 x 18

2 dni

•••1

Gotowa do użycia

Polewy, lukry, nadzienia owocowe

		 0.01147.942

Waniliowa baza do cupcake'ów

28 g

36

2 x 18

2 dni

•••1

Gotowa do użycia

Polewy, lukry, nadzienia owocowe

Cupcake'i

Popularność cupcake'ów nie słabnie, a deser ten stanowi atrakcyjny i kolorowy element witryny. Nasze mrożone
bazy do do cupcake'ów, łatwe w użyciu polewy i lukry oraz atrakcyjne dekoracje i owocowe nadzienia sprawiają,
że jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia.

Donuty

Koszyczek wielkanocny

cupcake

Użyj czekoladowej lub tradycyjnej
bazy do cupcake'ów, pokryj je
frostingiem czekoladowym Dawn,
a na koniec dodaj miniaturowe
wielkanocne jajka.
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Donuty do dekorowania
		 Kod produktu
Produkt
Waga
					
		 2.76864.821

Plain Donut

Donuty

50 g

Szt.
Opak.
w opak.		
(3 x 12) 36

Opak.

Okres przydatności
24 godz.

Alergeny
Sp. użycia/Porcja
		
••••7

Gotowe do użycia

Pasuje do...
Polewy, lukry, nadzienia owocowe

Dawn wie, że klienci kochają nasze donuty z różnych powodów. Kluczem ich popularności jest łatwość dekorowania
i tworzenia sezonowych wyrobów, niezapomnianych smaków i nostalgicznych doznań. Donuty to przekąska na
każdą porę dnia i roku. Przygotowaliśmy więc wiele pomysłów - dodaj odrobinę swojej kreatywności i zaskocz
klientów rezultatami. Nasze gotowe do dekoracji donuty są wyborne nawet bez dekorowania, ale możesz je
oprószyć cukrem. Jeśli wolisz bardziej twórcze kompozycje, użyj lukrów, polew, kremów, czekolady, nadzienia
owocowego i dekoracji - możliwości są nieskończone.

28
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7 Śladowe ilości orzechów

Rozmroź tyle baz ciasta, ile potrzebujesz,
i przystąp do kreatywnej pracy!
Choco - Mocha
Już od jakiegoś czasu cupcake'i cieszą się niesłabnącą
popularnością i nic nie zapowiada jej końca.

cupcake

Klienci oczekują oryginalności i kreatywnych, ręcznie wytwarzanych
produktów. Bądź o krok przed konkurencją, stale odświeżając swoją
ofertę i wprowadzając sezonowe cupcake'i.

Użyj czekoladowej bazy do cup-

Dawn Foods ułatwi Ci to zadanie: oferujemy bogaty wybór wykończeń, frostingów,
lukrów, nadzień owocowych oraz łatwą w użyciu bazę do cupcake'ów (czekoladową i waniliową). Oto wszystko, czego potrzebujesz do stworzenia zachwycających cupcake'ów!

polewy i pokryj nią bazę. Następ-

cake'ów, dodaj Compound Dawn
o smaku mocha do waniliowej
nie wykończ toppingiem Dawn o
smaku mokka.
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Mini Muffiny
		 Kod produktu
Produkt
Waga
					

Szt.
Opakowanie Rozmrożone Alergeny
w opak.		
Okres przydatności

Sp. użycia/Porcja
Opak.indywidualne / zbiorcze		
		

		 0.00948.630

Muffin jagodowy

37 g

110

Opak.

5 dni

•••1

Gotowe do użycia

Indywidualnie

		 0.00948.648

Muffin z podwójną czekoladą

37 g

110

Opak.

5 dni

••••

Gotowe do użycia

Indywidualni

Klasyczne Muffiny
		 Kod produktu
Produkt
Waga
					

Szt.
Opakowanie Rozmrożone Alergeny
w opak.		
Okres przydatności

Sp. użycia/Porcja
Opak.indywidualne / zbiorcze		
		

		 0.00372.862

Muffin jagodowy

80 g

24

Opak.

5 dni

•••1

Gotowe do użycia

Indywidualne

		 0.00373.258

Muffin z podwójną czekoladą

80 g

24

Opak.

5 dni

••••

Gotowe do użycia

Indywidualne

		 0.00504.218

Muffin waniliowy

82 g

24

Opak.

5 dni

•••1

Gotowe do użycia

Indywidualne

Muffiny „Grzybki”
		 Kod produktu
Produkt
Waga
					

Szt.
Opakowanie Rozmrożone Alergeny
w opak.		
Okres przydatności

Sp. użycia/Porcja
		

Opak.indywidualne / zbiorcze		

		 0.01040.352

Muffin z potrójną czekoladą

123 g

20

Opak.

5 dni

••••

Gotowe do użycia

Indywidualne

		 0.01174.010

Muffin z toffi i jabłkiem

124 g

20

Opak.

5 dni

•••1

Gotowe do użycia

Indywidualne

		 0.00994.568

Muffin z podwójną czekoladą

134 g

15

Opak.

5 dni

••••

Gotowe do użycia

Indywidualnie

		 0.00994.518

Muffin cytrynowy

132 g

15

Opak.

5 dni

•••1

Gotowe do użycia

Indywidualnie

		 0.00994.534

Muffin jagodowy

136 g

15

Opak.

5 dni

•••1

Gotowe do użycia

Indywidualnie

		 0.01161.512

Muffin z podwójną czekoladą

123 g

30

Opak.

2 dni

••••

Gotowe do użycia

Zbiorcze

		 0.01238.642

Muffin jagodowy

120 g

30

Opak.

2 dni

•••1

Gotowe do użycia

Zbiorcze

Muffiny „Grzybki”

Ten oryginalny kształt muffina pozostaje bardzo popularny i stanowi prawdziwe odzwierciedlenie kuszącej przekąski.
Nasze muffiny „grzybki” sprawiają wrażenie kipiących od nadmiaru, co sprzyja pozytywnym wrażeniom klienta.

Tak! Możesz
serwować najlepsze
wypieki w mieście
Dawn opracował szeroką ofertę doskonałych produktów cukierniczych w popularnych formatach: muffiny,
cookies, brownie, donuty, ciasta na porcje i nie tylko! Nasze produkty oparte są na latach doświadczenia
i autentycznych amerykańskich przepisach. Gwarantujemy doskonały smak i konsystencję oraz wygodne
rozwiązania.
Rozmroź, podaj i ciesz się smakiem!
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Klasyczne Muffiny „Tulipany”
		 Kod produktu Produkt

Waga

					

Szt.

Opakowanie Okres przydatności

w opak.		

Alergeny

Sp. użycia/Porcja

		

Opak. indywidualne / 		
zbiorcze

		 0.01348.128

Muffin waniliowy

82 g

70

Opak.

2 dni

•••1

Gotowe do użycia

Zbiorcze

		 0.01348.152

Muffin z podwójną czekoladą

82 g

70

Opak.

2 dni

••••

Gotowe do użycia

Zbiorcze

		 0.01222.463

Muffin z podwójną czekoladą

100 g

32

Opak.

2 dni

••••

Gotowe do użycia

Zbiorcze

		 0.01222.489

Muffin tulipan waniliowy

100 g

32

Opak.

2 dni

•••1

Gotowe do użycia

Zbiorcze

		 0.01222.497

Muffin tulipan jagodowy

100 g

32

Opak.

2 dni

•••1

Gotowe do użycia

Zbiorcze

		0.01222.512

Muffin tulipan jabłkowo-cynamonowy 100 g

32

Opak.

2 dni

•••1

Gotowe do użycia

Zbiorcze

		 0.01236.034

Czekolada cappuccino

100 g

32

Opak.

2 dni

••••

Gotowe do użycia

Zbiorcze

		 0.01236.042

Kawałki czekolady

100 g

32

Opak.

2 dni

••••

Gotowe do użycia

Zbiorcze

		 0.01149.633

Muffin cytrynowy z cukrem perlistym 102 g

24

Opak.

5 dni

• • • SO2 1

Gotowe do użycia

Indywidualne

		 0.01149.659

Muffin nadziewany Very Berry

105 g

24

Opak.

5 dni

•••1

Gotowe do użycia

Indywidualne

		 0.01317.967

Muffin jagodowy

100 g

26

Opak.

5 dni

•••1

Gotowe do użycia

Indywidualne

		 0.01318.064

Muffin z podwójną czekoladą

100 g

26

Opak.

5 dni

•••1

Gotowe do użycia

Indywidualne

Wypukły wierzch
z widocznym,
miękkim wnętrzem

Wyjątkowy, naturalny
smak

Muffiny „Tulipany”

Muffiny „tulipany” to nowoczesne muffiny owinięte w papierową chusteczkę. Sprawdzą się jako ozdoba witryny i
doskonale pasują do kawy i herbaty. Dostępna wersja klasyczna i premium. Rozmiar muffinów umożliwia sprzedaż w
innej kategorii cenowej niż pozostałe muffiny, a szeroki wybór popularnych smaków, nadzienia i dekoracji wychodzi
naprzeciw współczesnym trendom konsumpcyjnym.

Muffiny „Tulipany” Premium
		 Kod produktu Produkt

Waga

					

Szt.

Opakowanie Okres przydatności

w opak.		

Sp. użycia/Porcja

		

Opak. indywidualne /		
zbiorcze

••••

Gotowe do użycia

Zbiorcze

2 dni

•••1

Gotowe do użycia

Zbiorcze

2 dni

• • • Dwutlenek siarki 1

Gotowe do użycia

Zbiorcze

2 dni

••••

Gotowe do użycia

Zbiorcze

		 0.01228.932

Muffin z potrójną czekoladą

133 g

30

Opak.

2 dni

		 0.01228.924

Muffin tulipan jagodowy

126 g

30

Opak.

		 0.01228.940

Muffin marchewkowy

140 g

30

Opak.

		 0.01330.381

Muffin bananowo-czekoladowy

123 g

30

Opak.

Muffiny „Tulipany”

Alergeny

Nasze muffiny są udekorowane widocznymi dodatkami i pełne owoców. Zachwycają karmelem i czekoladą i
zapewniają klientom doskonały smak wart wyższej ceny z segmentu premium.

Wyraźna i puszysta
konsystencja
Z nadzieniem
i dodatkami

Autentyczne amerykańskie muffiny
32
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Muffiny „Tulipany” Premium
		 Kod produktu Produkt

Waga

					

Widoczna konsystencja:
apetyczne dodatki

Chrupiące brzegi

Szt.

Opakowanie Okres przydatności

Alergeny

w opak.		

Sp. użycia/Porcja

		

Opak. indywidualne /
zbiorczo

		 0.02320.620

Muffin jagodowy

126 g

24

Opak.

5 dni

•••1

Gotowy do użycia

Indywidualne

		 0.01289.489

Muffin z kawałkami czekolady

123 g

15

Opak.

5 dni

••••

Gotowy do użycia

Indywidualne

		 0.01341.510

Muffin z solonym karmelem

122 g

15

Opak.

5 dni

•••1

Gotowy do użycia

Indywidualne

		 0.01097.410

Muffin owocowo-marchewkowy

140 g

15

Opak.

5 dni

• • • Dwutlenek siarki Gotowy do użycia

Indywidualnie

		 0.02320.654

Muffin z potrójną czekoladą

133 g

24

Opak.

5 dni

••••

Gotowy do użycia

		 0.01289.471

Muffin czekoladowo-toffi

137 g

15

Opak.

5 dni

••••

Gotowy do użycia

Indywidualnie

		 0.01384.453

Muffin morelowy z cukrem perłowym 135 g

24

Opak.

5 dni

• • • SO2 1

Gotowy do użycia

Indywidualnie

		 0.01040.625

Muffin z cappuccino

138 g

20

Opak.

5 dni

••••

Gotowy do użycia

Indywidualnie

		 0.01174.010

Muffin jabłkowo-toffi

134 g

20

Opak.

5 dni

•••1

Gotowy do użycia

Indywidualnie

Cookies

Indywidualnie
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Klasyczne Cookies
		 Kod produktu Produkt

Waga

					

Wyjątkowy, naturalny
smak w każdym kęsie

Szt.

Opakowanie

Okres przydatności

w opak.		

Alergeny

Sp. użycia/Porcja

		

Opak. indywidualne /
zbiorcze

		 0.00902.371

Cookie z podwójnymi kawałkami czekolady

50 g

54

Opak.

5 dni

••••

Gotowe do użycia

Indywidualne

		 0.02320.737

Cookie z podwójnymi kawałkami czekolady

50 g

54

Opak.

5 dni

••••

Gotowe do użycia

Indywidualne

		 0.00902.397

Cookie z kawałkami białej czekolady

50 g

54

Opak.

5 dni

••••

Gotowe do użycia

Indywidualnie

		 0.02320.745

Cookie z kawałkami białej czekolady

50 g

54

Opak.

5 dni

••••

Gotowe do użycia

Indywidualnie

		 0.00902.438

Cookie z kawałkami mlecznej czekolady

50 g

54

Opak.

5 dni

••••

Gotowe do użycia

Indywidualnie

Cookies

Nasze amerykańskie cookies to sposób na zaoferowanie klientom popularnych ciasteczek o powszechnym na
rynku rozmiarze, które wyróżniają się chrupiącym wierzchem i wilgotnym wnętrzem.
Nasze autentycznie amerykańskie cookies to zasługa najwyższej jakości składników Dawn oraz fachowej wiedzy
cukierniczej.

Mega Cookies
		 Kod produktu Produkt

Waga

					

Miękkie i kuszące
wnętrze

Szt.

Opakowanie

Okres przydatności

w opak.		

Alergeny

Sp. użycia/Porcja

		

Opak. indywidualne /
zbiorcze

		 0.02320.539

Cookie z podwójnymi kawałkami czekolady

103 g

36

Opak.

5 dni

••••

Gotowe do użycia

		 0.00979.297

Cookie Mega z kawałkami białej czekolady

106 g

36

Opak.

5 dni

••••

Gotowe do użycia

Indywidualne

		 0.00979.304

Cookie Mega z płatkami owsianymi

106 g

36

Opak.

5 dni

• • • Owies 1

Gotowe do użycia

Indywidualnie

			

i rodzynkami
106 g

36

Opak.

5 dni

••••

Gotowe do użycia

Indywidualnie

		 0.00979.312

Cookie Mega z kawałkami mlecznej

			

czekolady

Indywidualne

Mega Cookies

Nasze Mega Cookies zachwycają nie tylko rozmiarem, ale też smakiem. Większy niż zazwyczaj rozmiar
cookie zapewnia wyjątkową chwilę przyjemności i zachęca do zakupu.

Cookies w autentycznym
amerykańskim stylu
34
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Cookies Luxury
		 Kod produktu Produkt
Waga
					
		 0.01274.399

Cookie Luxury z płatkami owsianymi,

			

rodzynkami i cytryną

		 0.01274.406

Cookie Luxury z potrójną

			

czekoladą

Opak.

5 dni

• • • Owies

Gotowe do użycia

Indywidualne

76 g

30

Opak.

5 dni

••••

Gotowe do użycia

Indywidualnie

76 g

30

Opak.

5 dni

••••

Gotowe do użycia

Indywidualnie

30

Opak.

5 dni

••••

Gotowe do użycia

Indywidualnie

Cookie Luxury z podwójnymi

kawałkami czekolady		
Cookie Luxury z maliną i kawałkami
białej czekolady

Opak. indywidualne / zbiorcze		

30

		 0.01274.414
		 0.01274.422

Alergeny
Sp. użycia/Porcja
		

76 g

			
			

Szt.
Opakowanie Okres przydatności
w opak.		

76 g

Jednolicie złociste
o atrakcyjnym wyglądzie

Puszysta i delikatna
konsystencja

Cookies Luxury

Oryginalne amerykańskie cookies stworzone z najlepszych składników: kawałków belgijskiej czekolady, soczystych
rodzynek i górskich płatków owsianych. Dostępne w kilku rozmiarach. Autentyczna amerykańska receptura:
chrupiące w zewnątrz, wilgotne w środku – idealne!
Seria Luxury ma dużą zawartość kawałków czekolady i owoców godną produktów premium, a łatwo widoczne dodatki
potwierdzają wysoką jakość. Wystarczy rozmrozić i podać – zachwycą smakiem każdego!

Donuty
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Donuty Klasyczne
		 Kod produktu Produkt
Waga
					

Szt.
Opakowanie Okres przydatności
w opak.		

Alergeny
Sp. użycia/Porcja
		

Opak. indywidualne / zbiorcze		

		 0.00978.629

Mini donut z polewą

25 g

80

Opak.

24 godz.

••••7

Gotowe do użycia

Zbiorcze

		 0.00978.637

Mini donut z polewą czekoladową

25 g

80

Opak.

24 godz.

••••7

Gotowe do użycia

Zbiorcze

		 2.76595.800

Donut z cukrem

50 g

(3 x 24) 72

Opak.

24 godz.

••••7

Gotowe do użycia

Zbiorcze

		 0.00725.533

Donut z polewą czekoladową

60 g

36

Opak.

24 godz.

••••7

Gotowe do użycia

Zbiorcze

Lekka przekąska

Donuty Premium
		 Kod produktu Produkt
Waga
					

Szt.
Opakowanie Okres przydatności
w opak.		

Alergeny
Sp. użycia/Porcja
		

Opak. indywidualne / zbiorcze		

		 2.10015.001

Donut jabłkowo-cynamonowy

61g

(3 x 12) 36

Opak.

48 godz.

• • • • 28

Gotowe do użycia

Zbiorcze

		 2.10015.005

Donut z potrójną czekoladą

69 g

(3 x 12) 36

Opak.

48 godz.

• • • • 28

Gotowe do użycia

Zbiorcze

		 2.10015.002

Donut z karmelem

67 g

(3 x 12) 36

Opak.

48 godz.

• • • • 28

Gotowe do użycia

Zbiorcze

		 2.10015.004

Donut truskawkowy

70 g

(3 x 12) 36

Opak.

48 godz.

• • • • 28

Gotowe do użycia

Zbiorcze

		 2.10015.003

Donut czekoladowo-orzechowy

71 g

(3 x 12) 36

Opak.

48 godz.

• • • • Orzechy

Gotowe do użycia

Zbiorcze

Donuty

Nowa oferta gotowych do podania po rozmrożeniu donutów Dawn Premium. Nowe, pyszne,
nadziewanie donuty zachwycają konsystencją i smakami.
Co więcej, są przyrządzane z naszych najlepszych mieszanek na donuty, a więc możemy zagwarantować
ich wysoką jakość, do której przyzwyczailiśmy naszych klientów. Oferujemy 5 kuszących smaków!

Lata doświadczenia pozwalają nam
tworzyć autentyczne i smaczne donuty
36
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28 Śladowe ilości orzechów i orzechów ziemnych
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Brownie
		Kod produktu Produkt

Waga

					

Zeskanuj i zobacz
nasz magazyn
Brownie
Scoop & Bake

Szt.

Opakowanie Okres przydatności

w opak.		

Alergeny

Sp. użycia/Porcja

		

Opak. indywidualne / 		
zbiorcze

54 g

60

2 tace x opak. 7 dni

••••7

Gotowe do użycia

49 g

60

2 tace x opak. 7 dni

••••7

Gotowe do użycia		Zbiorcze

Chocolate Square Brownie

76 g

36

•••1

Gotowe do użycia		Indywidualne

Iced Chocolate Brownie

70 g

84

		 2.76867.821

Authentic American Chocolate

			

Swirl Brownie

		 2.76866.821

Authentic American Blondie

			

Brownie

		 0.01166.075
		 0.00656.457
			

z orzechami włoskimi		

Opak.

5 dni

3 tace x opak. 2 dni

Zbiorcze

• • • Orzechy włoskie 1 Gotowe do użycia		Zbiorcze

Brownie

Tradycyjnie
popękany,
jasnobrązowy
wierzch

Nasze brownie jest dostępne w formie wstępnie pokrojonych arkuszy ciasta, co ułatwia serwowanie. Porcje są
pakowane indywidualnie. Dawn Chocolate Swirl oraz Blondie Brownie to nieprzypadkowe propozycje - są to
autentyczne, amerykańskie brownie oparte na tradycyjnych przepisach. Oparte na tradycyjnych przepisach
brownie to pełny smak, idealna konsystencja, niezbyt wypieczone, nie ciągnące – jednym słowem: idealne!

Ciasta

• Pszenica • Jaja • Mleko • Soja

			

Mini Ciasta Biszkoptowe
		 Kod produktu Produkt
Waga
					

Gęste i wilgotne

Szt.
Opakowanie Okres przydatności
w opak.		

Alergeny
Sp. użycia/Porcja
		

Opak. indywidualne / zbiorcze		

		 0.01031.236

Ciasto z potrójną czekoladą

100 g

30

Opak.

5 dni

••••

Gotowe do użycia

Indywidualne

		 0.01031.773

Ciasto cytrynowe

100 g

30

Opak.

5 dni

• • • SO2 1

Gotowe do użycia

Indywidualne

		 0.00978.059

Ciasto z potrójną czekoladą

96 g

30

Opak.

2 dni

••••

Gotowe do użycia

Zbiorcze

		 0.00931.007

Ciasto cytrynowe

94 g

30

Opak.

2 dni

• • • SO2 1

Gotowe do użycia

Zbiorcze

		 0.00978.075

Ciasto jagodowe

88 g

30

Opak.

2 dni

•••9

Gotowe do użycia

Zbiorcze

Ciasta porcjowane

Mini porcje tradycyjnych, dużych ciast. Kuszą apetycznym wykończeniem. Doskonała alternatywa na
wiele okazji. Z naturalnymi smakami, takimi jak czekolada i świeżą cytryna.

Czysta rozkosz
dzięki prawdziwej
czekoladzie

• Każde ciasto przyrządzono z najlepszych składników, aby zachwycały smakiem w małym i pysznym wydaniu
• Dostępne popularne smaki z nadzieniem, dodatkami i toppingami, które pozwalają tworzyć atrakcyjne witryny
• Perforowane opakowanie ułatwia otwarcie

Znamy się na brownie! Zarówno w przypadku
mieszanki, surowej masy do odpiekania,
jak i produktów gotowych.
Mamy właściwe rozwiązanie!
38

1 Śladowe ilości soi

7 Śladowe ilości orzechów

9 Śladowe ilości glutenu, jaj, soi, mleka i dwutlenku siarki / siarczanów
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Produkty gotowe

Ciasta

• Pszenica • Jaja • Mleko • Soja

			

Serniki
		 Kod produktu Produkt

Waga

				

Szt.

Opakowanie Okres

w opak.		

przydatności

Alergeny

Sp. użycia/Porcja

Opak. indywidualne lub zbiorcze

		
•••8

Gotowy do użycia

24 godz.

•••8

Gotowe do użycia

Zbiorcze

24 godz.

••••7

Gotowe do użycia

Zbiorcze

		 0.01079.830

Sernik malinowy

1580 g

28 (14x2)

Opak.

24 godz.

		 0.01079.864

Sernik New York

1600 g

28 (14x2)

Opak.

		 0.01079.880

Sernik z potrójną czekoladą

1460 g

28 (14x2)

Opak.

Zbiorcze

e
w
o
d
a
l
o
Czek
krążki brownie
Krążki brownie Dawn pomagają odświeżyć

Dawn przygotował
wiele pomysłów, które
pomogą stworzyć
rozchwytywane,
atrakcyjne brownie,
takie jak...

Uroczyste brownie

ofertę produktów i gwarantują, że klienci

Serniki

Nasze serniki zachwycają tradycyjnym stylem i smakiem: bogatym, kremowym, słodkim i pełnym aromatu.
Dostępne w popularnych smakach: od delikatnej wanilii, przez owocową malinę, po wyborną potrójną czekoladę.

chętnie wrócą po więcej!

Rozmroź, podaj i ciesz się smakiem! Dostępne w formie 14 wstępnie pokrojonych porcji - łatwe i czyste serwowanie.
• Tradycyjne nadzienia i przepisy na sernik
• Klasyczne, amerykańskie smaki: kremowe, z owocami lub gęstą czekoladą
• Chrupiący spód, gładkie, kremowe nadzienia i wyborne dekoracje
• Podzielone na porcje – gotowe do podania, ułatwiają kontrolę kosztów i zarządzanie zapasami

Ciasto marchewkowe
		 Kod produktu Produkt
Waga
					
		 0.00660.250

Dekorowane ciasto marchewkowe

			

blacha z orzechami włoskimi

		 0.00928.749

Ciasto marchewkowe - blacha

65g

Szt.
Opakowanie Rozmrożone
w opak.		
Okres przydatności
84

1,2kg 2 szt. w opak.

Alergeny
Sp. użycia/Porcja
		

Dekoracje z karmelu

Opak. indywidualne /zbiorcze		

Opak.

2 dni

• • • • Orzechy

Gotowe do użycia

Zbiorcze

Opak

2 dni

•••1

Gotowe do użycia

Zbiorcze

Ciasto marchewkowe

Pyszny, ponadczasowy amerykański wypiek o miękkiej konsystencji, pełnym smaku i zawierający nutę przypraw.
Dostępne na tacach, z toppingiem i słodką, kremową dekoracją - łatwy i gotowy do podania produkt. Możesz także
wybrać wariant półgotowy, aby samodzielnie dobrać lukier, polewę lub posypkę.

Sandwich z brownie

Sprzedawane zamrożone, na tackach z bokami do usunięcia.
• Autentyczny amerykański przepis , który zapewnia wyborny smak
• Ze startą marchewką, przyprawami i ewentualnie orzechami. Klasyczne, uwielbiane ciasto

Stwórz niepowtarzalne desery, używając jako bazy naszych
wybornych brownie!

Wieża z brownie

Apetyczne brownie, które możesz podać bez dodatków albo wykorzystać jako bazę do stworzenia
niepowtarzalnych deserów, słodkich pyszności albo przekąsek „na szybko”, które pozwolą wyróżnić
się Twojemu lokalowi i prezentować warianty w różnym przedziale cenowym.
Nasze brownie zachwyca lekką konsystencją i bogatym, czekoladowym smakiem. Płaski
wierzch i okrągły kształt ułatwia dodawanie toppingów i dekoracji Dawn, by tworzyć
zróżnicowane produkty.
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1 Śladowe ilości soi

7 Śladowe ilości orzechów

8 Śladowe ilości orzechów i soi

Cupcake z brownie
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Łączenie
różnych
wyrobów
cukierniczych
jest jednym z
najpopularniejszych
trendów w branży
gastronomicznej.
Pozwala nie tylko
dodać oryginalności
ofercie, ale także ułatwia
zagospodarowanie
wyższych kategorii
cenowych.

Skookie
Zainspirowani popularnym trendem w Ameryce przygotowaliśmy propozycję

Dawn ma
rozwiązanie…

przyciągającego uwagę i pysznego deseru z naszego wszechstronnego ciasta

Brookie

Połączenie brownie i cookie!

na cookies. Idealny deser do dzielenia się lub sprzedaży na porcje. Kuszący,
świeżo wypiekany kawałek raju.

Czym jest Skookie?
Skookie to ciastko pieczone na małej patelni i często także w na niej podawane. Ten wyborny
i niepowtarzalny deser dowodzi, jak kreatywnie można wykorzystać masę do cookiesów wystarczy dodać którąś z licznych kombinacji smakowych i dekoracji, aby stworzyć desery na

Zalety Dawn Scoop & Bake to nie tylko zapach świeżych wypieków, możliwość

każdą okazję. Scoop & Bake pozwala tworzyć oryginalne desery bez wałkowania ciasta, używania
papieru do pieczenia czy porcjowania pojedynczych ciastek.

zindywidualizowania, łatwe zarządzanie zapasami i gwarancjach identycznych
rezultatów za każdym razem. Zapewniamy także wszechstronność naszych
produktów, dzięki którym stworzysz modne desery hybrydowe, takie jak brookie.

Czego potrzebujesz?

Sposób przyrządzenia:

• Żeliwna patelnia

•	Łyżką do lodów nałóż Scoop & Bake na patelnię, dodając

• Dawn Scoop & Bake Cookie waniliowy

Sposób przyrządzenia
Składniki
Duże silikonowe foremki
wielkości filiżanki
Dawn Scoop & Bake
Czekoladowe brownie

- Zacznij od wymieszania Dawn Scoop & Bake Brownie łopatką lub łyżką
- Łyżką do lodów nałóż masę na brownie do dużych silikonowych foremek (do połowy wysokości)
- Piecz w temp. 190°C przez około 20 minut w piekarniku piętrowym
- Następnie nałóż w ten sam sposób waniliowe ciasto na cookiesy Dawn na każdy spód z brownie i

- Piecz dalej w temp. 190°C przez około 10 minut w piekarniku piętrowym

Czekoladowe chunksy Dawn

- Po wystygnięciu wyjmij brookie z silikonowych foremek
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kawałki czekolady

• Kawałki czekolady Dawn - biała / mleczna / gorzka

• Uformuj z masy spód, pokrywając dno patelni

•	Kawałki toffi, orzechy, popcorn lub inna posypka -

• Piecz przez 18-20 minut w temp. 180⁰C w piecu piętrowym

użyj wyobraźni!

•	Skookie najlepiej serwować prosto z piekarnika: ciepłe i

•	Topping Dawn - sos karmelowy / czekoladowy /
orzechowy / karmelkowy

ozdobione lodami lub bitą śmietaną. Możesz także dodać
karmel, czekoladę, orzechy, popcorn, posypkę lub owoce i

• Lody dla zwiększenia atrakcyjności

na koniec polać sosem Dawn, aby stworzyć klientom raj dla

•	WYDAJNOŚĆ: 1 opak. 2 kg = 8 średnich skookie

podniebienia! Pyszna i intrygująca alternatywa dla cookiesów,

(250 g - 300 g)

która zachęca do kreatywności!

posyp kawałkami czekolady

Dawn Scoop & Bake
Waniliowe ciasto na cookies

Porcje: 80 g / Brookie =
50 g brownie + 30 g cookie

Zeskanuj i zobacz
materiał o Scoop
& Bake Cookie
Dough

Aby uzyskać więcej szczegółów i pomysłów, zeskanuj kod i odwiedź stronę Scoop & Bake,
gdzie czeka na Ciebie przepis na Skookie z owocowym muesli!

Zaprezentuj to wyborne połączenie dwóch modnych produktów
cukierniczych – uśmiech na twarzy klientów gwarantowany!
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Czy chcesz
wywoływać uśmiech
na twarzach
klientów?
Skontaktuj się z nami:
Dawn Foods Poland Sp. z o.o.
Przepiórcza 6, 62-081 Przeźmierowo (Poznań)
Tel. 61 814 22 63
E-mail: Info.Poland@dawnfoods.com
Strona: www.dawnfoods.pl

Autentyczne amerykańskie i
europejskie wyroby cukiernicze

