
Dawn Foods 
Bagerikoncept

√  Naturliga smakämnen

√     Naturligt frukt- och växtextrakt

√    Fri från konserveringsmedel

√  Clean Label

Vår lösning för naturliga applikationer som ger dig 
den bästa smaken är: 

Naturliga livsmedel är en växande trend

Marknadsundersökningar visar en ökad efterfrågan på produkter som innehåller 

naturliga ingredienser. Medvetenheten kring kosten är en långsiktig trend som 

kommer att fortsätta påverka konsumenternas beteende under de kommande åren. 

Dawn Foods utvecklar ständigt sitt produktsortiment för att möta marknadens 

efterfrågan.

Dawn Foods har ändrat recepten på smakpastorna och gräddmousserna och de

innehåller numera naturliga ingredienser och smaker. Dawn Foods fortsätter att 

utveckla produktsortimentet och fler produktgrupper kommer att ändras.

Smakpastor

De nya smakpastorna kännetecknas av naturliga ingredienser och naturliga smaker.

Tack vare enhetlig dosering, oförändrad hållbarhet samt smakpastornas breda användnings-

område är de perfekta till smaksättning av bland annat grädde, smörkräm, mousse, glass och 

andra fyllningar. Smakpastan finns i en mängd olika smaker.

Gräddmousser

Från och med nu kommer också recepten på gräddmousserna att göras på naturliga

ingredienser. Produktsortimentet har genomgått ett antal förändringar och kommer inte 

bara att innehålla naturliga ingredienser, gelatin från nöt, utan också möjliggöra enhetlig

dosering och ge förbättrad produktstabilitet och avkastning.

Gräddmousserna finns i en mängd olika smaker.



Bakverk med naturliga smaker

Från traditionella tårtbitar till moderna cupcakes – med Dawn Foods smakpastor 

och gräddmousser kan du snabbt skapa ett brett och varierat utbud av produkter 

för varje säsong. Tillsätt färsk frukt och förhöj den naturliga smaken ytterligare.

Dina fördelar i korthet:

√     Clean Label frukt- och smakpastor

√     Clean Label gräddmousser

gräddmousser smakpastor

Leva upp till löftet varje dag
Dawn Foods, vill vara lite bättre varje dag så du kan fortsätta att överraska dina 

kunder med nya spännande smaker, högkvalitativa produkter och läckra recept.

•	 Bättre smak, genom att vara experter på traditionella, lokala recept sedan 1920 och

 passionerat utforska världen för nya smaker.

•	 Bättre ingredienser, genom att kontinuerligt sträva efter bättre kvalitet, eftersom endast

    de bästa ingredienserna ger det bästa slutresultatet.

•	 Bättre anpassning, genom att alltid förbättra våra lösningar för att möta dina förändrade 

 behov och önskemål. 

•	 Bättre kreativitet, genom ständigt ge dig oändlig inspiration till läckra recept och 

 fantastiska applikationer baserade på de senaste trenderna.

I SAMARBETE


