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Dawn inspireert u met gemakkelijk-te-bereiden  
cakerecepten en opvallende najaarsrecepten.

Met het uitgebreide assortiment van Dawn zet u altijd  
een prachtige herfstproduct in uw vitrine.

 Voor meer receptinformatie kunt u contact  
opnemen met uw vaste verkoopadviseur van Dawn Foods

Najaar,
het moment 

om te genieten!



Gemakkelijk te bereiden cakes 
en oogstrelende patisserie

Najaar,
het moment 

om te genieten!

inspirerende najaarsrecepten



Omhels het najaar
Heb je ook last van een herfstdip? 

Geen zorgen, het najaar hoeft geen sombere tijd te zijn! 

De herfst geeft je de mogelijkheid te genieten van een kopje warme 

thee met een heerlijk plakje cake terwijl het buiten koud en geur is. 

Dawn Foods weet wel het een en ander van cake. Wij zien wat er in de markt leeft en 

helpen u om in te spelen op deze trends. Dit najaar inspireert Dawn u met gemakkelijk 

te bereiden bananabread, gembercake en peperkoekcake. Allemaal op basis van Dawn 

Cream Cake Base.

Tip:  U kunt ook losse plakken verkopen. Makkelijk voor uw klanten om mee  
te nemen onderweg en fijn voor u omdat u hierdoor meer marge maakt!

bananabread

easy-to-bake peperkoek

Heerlijke herfstcakes

Het geheim is altijd
Cream Cake Base

gingercake



Patisserie voor het najaar

Verwenmomentje
Kouder weer, kortere dagen en al die regen… Tijd om jezelf eens extra te verwennen 

met een stuk overdadige layer cake, chocolade vlaai of herfst donut. Daar wordt je 

vrolijk van!

Dawn Foods heeft een uitgebreid assortiment najaars applicaties voor u bedacht. 

Hierbij hebben we rekening gehouden met de warme smaken chocolade en hazelnoot 

die het goed doen in het najaar.  Met onze applicaties heeft u voor ieder wat wils: van 

een trendy layer cake, en een traditionele vlaai of ambachtelijk gedecoreerde donuts. 

herfst donuts

layer cake herfst layer cake hazelnootherfst vlaai

Gebak waarvan je 
gaat glimlachen


