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„UŚMIECHNIJ SIĘ SŁODKO”
Nasza nowa kampania ma na celu zainspirować Cię do 
wprowadzenia letnich nowości w swojej cukierni, dzięki cze-
mu przyciągniesz klientów nawet w najbardziej upalne dni.

#LETNIEINSPIRACJE
Przedstawiamy zestaw receptur  na ciasta, 
które klienci pokochają! Lekkie biszkopty, 
polskie owoce z odrobiną szaleństwa i 
praktyczne porady, jak prowadzić biznes w 

okresie letnim.

#PRODUKT
Wiemy, że dobrej jakości produkty oraz  sezonowość 
to podstawa w każdej cukierni. Dlatego nasz 
katalog został stworzony w oparciu o owoce sezo-
nowe i produkty najwyższej jakości - produkty Dawn. 

Bo wierzymy, że jakość  to gwarancja sukcesu.



plastry ananasa

ciasto owsiane

AROMATYCZNY MEKSYK

PRZYGOTOWANIE
1. Mieszać wszystkie składniki płaskim 
mieszadłem przez minutę na wolnych
obrotach miksera i trzy minuty na średnich 
obrotach. Na blachę wyłożoną papieem 
ułożyć plastry ananasa. Wylać ciasto i 
wypiekać w 180°C przez 30-35 minut. Po 
upieczeniu ciasto odwrócić. 

2. Zagotować Belnap z wodą i 
przesmarować wystudzone ciasto. 

SKŁADNIKI
1. Ciasto owsiane 

2000 g Dawn Muffin Mix Owsiany 
920 g woda - 600 g olej 

2. Dekoracja 
500 g Dawn  Belnap

350 g woda

#PROSTE
#FITCIASTKO



SŁONECZNA DOMINIKANA

PRZYGOTOWANIE
1. Mieszać wszystkie składniki płaskim 
mieszadłem przez minutę na wolnych 
obrotach i trzy minuty na średnich obrotach. 
Wylać na blachę i wypiekać w 180°C przez 
15-20 minut.

2. Zagotować wodę z cukrem i dodać do 
Sanatine. Połączyć z Delifruit Malina i 
puree malinowym. Przesmarować blat 
ciasta kokosowego. 

3. Zagotować wodę z cukrem i dodać 
Sanatine. Po rozpuszczeniu dodać do 
Delifruit Ananas. Na końcu połączyć z sokiem 
z cytryny. Wylać na nadzienie malinowe.

4. Wymieszać Fond z wodą i dodać do 
ubitej śmietany. Wylać na żelkę z ananasa. 
Schłodzić. 

5. Wymieszać Decorgel i polewać ciasto.

SKŁADNIKI
1. Ciasto waniliowe

1000 g Dawn Creme Cake Base 
350 g jaja - 300 g olej - 225 g woda 

60 g Dawn Compound Kokos 

2. Nadzienie malinowe 
25 g Dawn Sanatine 

50 g woda - 25g cukier
75 g puree z malin / zmiksowane maliny 

350 g Dawn Delifruit Malina

3. Żelka z ananasa 
50 g Dawn Sanatine 

150 g woda - 50 g cukier
150 g sok z cytryny 

1000 g Dawn Delifruit Ananas
  

4. Mus jogurtowy 
375 g Dawn Fond Jogurt 

600 g woda - 1500 g ubita śmietana 

5. Polewa żelowa  
600 g Dawn Decorgel Maracuja

#OWOCOWE
#EGZOTYCZNE

żelka ananasowa

świeże i owocowe



LATO W MIEŚCIE

PRZYGOTOWANIE 
1. Mieszać wszystkie składniki płaskim 
mieszadłem przez minutę na wolnych 
obrotach i trzy na średnich. Wylać na blachę 
i wypiekać w 180°C przez 15-20 minut.

2. Zagotować śmietanę i dodać Panna 
Cotta w proszku. Po dokładnym 
rozpuszczeniu dodać truskawki i jogurt grecki. 
Schłodzić do momentu żelowania. Wylać na 
biszkopt i schłodzić. 

3. Zagotować wodę z cukrem i dodać do 
Sanatine. Połączyć z Delifruit Truskawka i 
puree truskawkowym. 

4. Wymieszać Fond z wodą i dodać do 
ubitej śmietany. Wyłożyć mus na schłodzoną 
panna cotte. Przesmarować i nałożyć 
nierównomiernie nadzienie truskawkowe. 
Schłodzić.

5. Zagotować wodę z Belnapem i dodać do 
Decorgelu. Po połączeniu oblać ciasto lub 
nałożyć za pomocą żelownicy.

SKŁADNIKI
1. Ciasto waniliowe

1000 g Dawn Creme Cake Base 
350 g jaja - 300 g olej - 225 g woda  

2. Panna cotta truskawkowa 
300 g śmietana - 300 g jogurt grecki 
600 g zmiksowane truskawki lub puree 

210 g Dawn Panna Cotta

3. Nadzienie truskawkowe 
50 g Dawn Sanatine 

100 g woda - 50 g cukier
150 g puree truskawkowe 

750 g Dawn Delifruit Truskawka 
  

4. Mus mango 
315g Dawn Fond Mango Morela 

250 g woda - 1250 g ubita śmietana 

5. Polewa żelowa  
250 g Dawn Belnap - 250 g woda 
1000 g Dawn Decorgel Neutralny

#DELIKATNE   
#LATOWMIEŚCIE

lekka panna cotta

egzotyczne mango



FRANCUSKA RIWIERA

PRZYGOTOWANIE
1. Mieszać wszystkie składniki na wolnych 
obrotach do uzyskania ciasta kruchego. 
Wywałkować do form i lekko podpiec 
w 160° C przez 20 minut.

2. Mieszać wszystkie składniki prócz malin 
przez minutę na wolnych obrotach i trzy minuty 
na średnich obrotach. Wyłożyć ciasto na 
podpieczone spody kruche. Rozłożyć 
równomiernie maliny i wypiekać w 180°C 
przez 15-20 minut.

3. Wymieszać wszystkie składniki i na koniec 
zmiksować blenderem. Można przelać przez 
sito. Ostrożnie wylać na tartę z wypieczonym 
biszkoptem i malinami i zapiec w 190°C przez 
15 minut.

4. Wymieszać Fond z wodą i dodać do lekko 
ubitej śmietany. Udekorować tartę.Schłodzić. 

5. Podgrzać Decorgel do 40°C, dodać 
wodę i barwnik. Żelować ciasto za pomocą 
żelownicy. 

SKŁADNIKI
1. Ciasto kruche 

750 g Dawn Ciasto Kruche 
300 g margaryna - 75 g jaja  

2. Biszkopt 
350 g Dawn Creme Cake Base Wanilia 

122 g jaja - 105 g olej - 78 g woda 
240 g mrożone lub świeże maliny

30 g mąka 

3. Krem waniliowy 
500 g mleko - 500 g płynna śmietana 

125 g Dawn Creme Brulee 
125 g Dawn Carmona 

  
4. Mus malinowy 

100 g Dawn Fond Malina 
100 g woda - 500 g ubita śmietana  

5. Polewa żelowa 
500g Dawn Decorgel Plus Neutralny 

100 g woda 
+ czerwony barwnik

#TARTAFRANCUSKA  
#MALINOWO

puszysty mus

zapiekany krem 
waniliowy



AMERICAN DREAM

PRZYGOTOWANIE 
1. Mieszać ciasto przez minutę na wolnych 
obrotach i 4 minuty na średnich obrotach. 
Wylać na blachę i piec w 250°C 
przez 6-8 minut.

2. Mieszać ciasto przez minutę na wolnych 
obrotach i 4 minuty na średnich obrotach. 
Wylać do rantów i wypiekać w 190°C przez 
16 minut.

3. Zagotować śmietanę i dodać Panna 
Cottę w proszku. Po dokładnym rozpuszczeniu 
dodać truskawki i jogurt grecki. Schłodzić do 
momentu żelowania. Wylać do wyłożonych 
biszkoptami rantów po 120 g i schłodzić. 

4. Wymieszać Fond z wodą i dodać do 
ubitej śmietany. Wyłożyć mus na Panna Cottę 
truskawkową i schłodzić. Dekorować świeżymi 
truskawkami. Żelować zagotowanym żelem 
Dawn Belnap z dodatkiem wody. 

 

 

SKŁADNIKI
1. Czerwona rolada

500 g Dawn Creme Cake Base Wanilia 
250 g jaja - 75 g olej - 125 g woda
100 g syrop glukozowy - 20 g kakao 

25g Dawn Barwnik Truskawkowy   

2. Biszkopt Red Velvet
500 g Dawn Creme Cake Base Wanilia

175 g jaja - 150 g olej 
110 g woda - 20 g kakao 

25 g Dawn Barwnik Truskawkowy

3. Panna cotta truskawkowa 
200 g śmietana - 200 g jogurt grecki 

400 g zmiksowane truskawki
140 g Dawn Panna Cotta 

4. Mus biała czekolada 
100 g Dawn Fond Biała Czekolada
100 g woda - 500 g ubita śmietana

 

delikatny 
Red Velvet

wypełniony 
truskawkami

#REDVELVET 
#AMERICANPIE



POLSKIE LATO

PRZYGOTOWANIE
1. Mieszać wszystkie składniki płaskim 
mieszadłem przez minutę na wolnych 
obrotach i trzy minuty na średnich obrotach. 
Wylać na blachę i wypiekać w 180°C
przez 20-25minut.

2. Wymieszać dokładnie owoce z Instant 
Jelly w proszku. Nałożyć na wypieczony spód 
ciasta i dokładnie rozsmarować. 

3. Wymieszać wszystkie składniki, na koniec 
zmiksować je blenderem. Można przelać 
przez sito. Ostrożnie wylać na owoce i 
zapiekać w 190°C przez 25 minut.
 
4. Zagotować Belnap z wodą i 
przesmarować wystudzone ciasto. Posypać 
płatkami migdałowymi.

SKŁADNIKI
1. Biszkopt 

1500 g Dawn Creme Cake Base  Wanilia
525 g jaja - 450 g olej - 340 g woda 

2. Nadzienie owocowe
2000 g Dawn Delifruit 
Czerwona Porzeczka 

1000 g rabarbar świeży lub mrożony 
120 g Dawn Instant Jelly 

3. Krem waniliowy 
225 g Dawn Creme brulee 

225 g Dawn Krem Carmona 
900 g mleko - 900 g śmietana 

4. Dekoracja 
500 g Dawn Belnap

350 g woda
uprażone płatki migdałowe

słodycz przełamana
rabarbarem

puszyste ciasto

#POLSKIECIASTO
#RABARBAR



EKLER Z MARSYLII

PRZYGOTOWANIE 
1. Wymieszać masło i dodawać jaja. Na końcu 
dodać mix Ciasto Kruche i proszek do 
pieczenia. Schłodzić i wywałkować kółka na 
grubość 8 mm, wypiekać w 180°C przez 15-20 
minut.

2. Mieszać wszystkie składniki płaskim 
mieszadłem przez minutę na wolnych obrotach 
i trzy minuty na średnich. Wyłożyć ciasto do 3 
rantów i piec w 180°C przez 20-25 minut.

3. Zagotować wodę z cukrem i dodać 
Sanatine. Następnie dodać Delifruit Malina i 
puree. Przechowywać w chłodni. 

4. Mieszać wszystkie składniki minutę na wolnych 
obrotach i 5 na szybkich. Szprycować na 
blachę wyłożoną pergaminem gniazda o 
średnicy spodów bretońskich i wypiekać w 
180°C przez 35 minut.

5. Połączyć Krem z wodą i ubijać przez 
2 minuty. Nadziewać gniazda z ciasta 
parzonego.

6. Wymieszać Fond z wodą i dodać do lekko 
ubitej śmietany.

SKŁADNIKI
1. Ciasto bretońskie

500 g Dawn Ciasto Kruche 
200 g masło - 80 g jaja 

12 g proszek do pieczenia

2. Biszkopt
500 g Dawn Creme Cake Base Wanilia
175 g jaja - 150 g olej - 115 g woda 

3. Coulis z malin 
20 g Dawn Sanatine

75 g puree z malin
50 g woda - 25 g cukier

350 g Dawn Delifruit Malina 

4. Ciasto parzone 
250g Dawn Eclair Mix

250 g woda 50°C
250 g olej - 375 g jaja

5. Krem budyniowy 
500 g woda - 200 g Dawn Krem Delikat

6. Mus śmietanowy 
100 g Dawn Fond Neutralny

100 g woda - 500 g ubita śmietana

Wskazówka:
Spód bretoński przesmarować coulis z 
malin i przykleić biszkopt. Nałożyć gniaz-
do z ciasta parzonego nadziane kremem 
delikat. Środek wypełnić musem bita śmie-
tana i udekorować świeżymi owocami.

wypełniony owocami

#FRANCJAELEGANCJA
#OWOCOWELATO



KASZUBSKIE TRUSKAWKI

PRZYGOTOWANIE
1. Mieszać wszystkie składniki płaskim 
mieszadłem przez minutę na wolnych 
obrotach i trzy minuty na średnich obrotach 
miksera. Wyłożyć ciasto do rantów i piec w 
180°C przez 30-35 minut.

2. Zagotować mleko i śmietanę i przelać do 
Creme Brulee. Dokładnie wymieszać i 
zagotować ponownie. Połączyć z Sanatine i 
wystudzić do 25-28°C. Delikatnie wymieszać z 
ubitą śmietaną.

Przygotowanie ciasta: biszkopt przeciąć na 
pół. Wyłożyć rant folią rantową i umieścić 
biszkopt. Dookoła wyłożyć równymi truskaw-
kami. Wypełnić do połowy kremem i nałożyć 
kawałki truskawek. Wypełnić resztą kremu, 
przykryć drugim biszkoptem i uzupełnić kre-
mem. Po schłodzeniu dekorować Dawn De-
corgelem Białym.

SKŁADNIKI
1. Biszkopt 

1000 g Dawn Creme Cake Base Wanilia 
350 g jaja - 300 g olej - 225 g woda 

2. Delikatny krem
600 g mleko - 800 g płynna śmietana 

300 g Dawn Creme Brulee 
80 g Dawn Sanatine

800 g ubita śmietana

  + truskawki
  

lekki krem

delikatny biszkopt




