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Ontdooi Dawn Donuts Plain 

Leg de bevroren donuts in de koeling van 4-6°C om te 
ontdooien. Zorg dat de Dip Quik op kamertemperatuur 
is (+/- 22°C). Schenk de Dip Quik rechtstreeks uit de 
emmer in een kom.
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Breng op smaak en kleur met Dawn Compound

Voeg met Dawn Compound kleur en smaak toe. Gebruik tussen de 5% en 
10% Compound om de juiste vloeibaarheid voor de Dip Quik te krijgen. 
Roer goed door met een spatula, lepel of garde.

Wilt u de Dip Quik wit laten? Voeg dan ipv Compound 2% water toe.
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BEGIN MET DIPPEN VAN UW DONUTS!

Klaar voor actie? Dippen maar.
Pak de donut aan de buitenrand vast en dip deze in de Dip Quik. Haal de 
donut met schokbewegingen omhoog om de overtollig Dip Quik eraf te 
schudden. Draai de donut zodat de gedipte zijde naar boven wijst.
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WERK AF MET DECORATIE NAAR KEUZE

Versier de donuts met de decoratie naar keuze, zoals bijvoorbeeld: 
popcorn, smarties, chocolade stukjes, crumbles, sprinkles, 
suikrdecoraties...

Klaar? Dek de Dip Quik af. 
Nog een donut dippen? Roer de (gekleurde) Dip Quik eerst goed 
door!
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Dawn Dip Quik

4 STAPPEN DIP CONCEPT
DAWNFOODS.COM



WAAR MOET IK 
VOORZICHTIG 
MEE ZIJN?

WAT KAN IK MET DIP QUIK?

Dawn presenteert het 4-stappen dip concept, waarmee u uw eigen style donuts kunt maken. Geglazuurde 
donuts (maken) was nog nooit zo makkelijk. Begin uw donutfeest met Dawn Dip Quik!

De makkelijkste manier om donuts te dippen is om ze te laten 

ontdooien in de koeling van 4-6°C. 

Dip Quik kan worden gemengd met 5-10% Dawn 

Compound (fruit- en aromapasta’s) om geweldige smaken en 

kleuren te creëren. Wilt u geen smaak toevoegen en wel 

kleur? Dan kunt u ook een paar druppels kleurstof gebruiken,  

voeg dan maximaal 2% water.

Dip Quik kan in een knijpfl es worden gevuld en is altijd 
gebruiksklaar om brownies, Danish Pastry  of andere 

zoete creaties te decoreren. 

Om hygiënische redenen raden we ten zeerste aan om de 

benodigde hoeveelheid Dip Quik in een schone kom te 

gieten. Roer de Dip Quik goed door voor gebruik.

Versier de donuts met alles wat u maar kunt bedenken, 
en doe het meteen na het dippen, in het zicht van de 
consument om een beleving op maat te creëren.

Als je nog wat Dip Quik over hebt, dek de kom dan af 

met wat folie. Zo blijft de Dip Quik fris en glad voor het 

volgende gebruik. Gaat u opnieuw dippen, roer de Dip 

Quik dan eerst goed door.

Dip Quik is een gebruiksklare glazuur die geen opwarming 

vereist. U kunt Dip Quik gebruiken om donuts of berliner 

(Bal donuts) etc. te dippen. 

Dawn Dip Quik

4 STAPPEN DIP CONCEPT
DO’S & DON’TS

SCAN DE CODE 
& ONTDEK DE 
SNELHEID EN 
HET GEMAK VAN 
DAWN DIP QUIK

• Bewaar de Dip Quik op

kamertemperatuur (20-22°C ) voor

een goede consistentie.

• Bewaar gedecoreerde donuts in een

ongekoelde vitrine zodat de glans

behouden blijft.

• Meng Dip Quik niet met alcohol.

• Meng Dip Quik met maximaal 2%
water.

• Voorkom opdroging van de bovenste

laag door de Dip Quik na gebruik

direct af te dekken met folie of een

deksel.

• Verpak gedecoreerde donuts in een

doosje om te voorkomen dat dit aan

de verpakking gaat plakken.

• Voeg maximaal 10% Compound toe.

• Een te dikke laag Dip Quik geeft
druipers. 'Schud' de donut daarom
goed af na het dippen.

HEEFT U NOG VRAGEN OVER ONZE PRODUCTEN OF WILT U MEER INSPIRATIE?
We hebben de antwoorden en nog veel meer. Neem contact met ons op via +31 162 799 010 of ga naar DAWNFOODS.COM/NL
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