
AMERIKANSKA BAGERIPRODUKTER
med originalingredienser



VAR ORIGINELL, VÄLJ ORIGINALET!
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den som är intresserad av att prova den äkta smaken av amerikanska bageriprodukter måste bekanta sig med 

dawns produkter, eftersom våra rötter finns i hjärtat av den amerikanska bakningstraditionen. amerikanska 

bageriprodukter förväntas öka i europa markant de kommande åren. detta kräver ett brett utbud av högkvali-

tativa produkter som du kan överraska dina kunder med. Vi är glada över att kunna uppfylla den “amerikanska 

drömmen” för er. genom vår nästan 100-åriga historia har vi lyckats att behålla den äkta amerikanska smaken 

på våra produkter. Till skillnad från våra grundare, är vi nu glada över att kunna dela med oss av våra recept till 

passionerade kollegor i branschen. det är fördelen med ömsesidig inspiration!

lär känna den äkta smaken av amerikanska bageriprodukter

MER ÄN EN HISTORIA... 
ibland är saker så goda att alla vill ha dem.

Två bagare i Jacksom, michigan (Usa) upptäckte det för nästan 

100 år sedan. deras donuts blev så berömda att alla ville ha 

receptet. istället för att ge bort det, lanserade dessa smarta 

entreprenörer en donutmix på marknaden, så att bagare i hela 

landet själv kunde baka de godaste donutsen. detta var början 

på  familjeföretaget the  dawn donut Company.

ÄKTA AMERIKANSK BAKNING
Vi producerar än i dag denna berömda donutmix. men det är 

inte allt. Hela det amerikanska bagerisortimentet har sedan dess 

expanderat. en bagare kan vända sig till dawn Foods för en 

mängd olika produkter. På  dawn Foods har vi en vision och ett 

mål: att förbli den bästa leverantören av bageriprodukter  och 

varje dag arbetar vi för att bli lite bättre. Vi kommer aldrig att 

glömma vårt ursprung: våra rötter finns i hjärtat av det ameri-

kanska bageriet.

ÄR DU REDO FÖR NÄSTA NIVÅ?
Från vårt globala högkvarter i Jackson till vårt europeiska 

högkvarter i Holland, från stockholm till madrid, från dublin till  

Warsawa -  som en förstklassig aktör övervakar vi noga markna-

dens utveckling, inte bara nationellt utan också globalt.

Vårt amerikanska hjärta började att slå lite fortare när vi upp-

täckte att flera amerikanska bakverk började att öka i popularitet 

på de europeiska bagerierna. muffins, brownies och donuts är 

nu väletablerade godsaker och har visat sig vara bästsäljare. 

Trenden fortsätter. amerikanska bageriprodukter i europa är 

redo för nästa nivå. 

Smaka, Baka, Sälj

är mottot för vår nya europeiska kampanj.



KONTAKT

INTERNET : 
www.dawnbakery.com och www.femtorp.se

MAIL :
info@femtorp.se

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
amerikanska mixer och tillbehör        5 & 7

Frostings och fyllningar     9

glasyrer och kavlingsbar sockerpasta     11
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DAWNS RECEPTRESA 2014 
SKA JUST STARTA!
Följ med oss på vår virtuella receptresa genom amerikas fantastiska 

städer 2014. inspirerad av dessa kända städer har våra konditorer skapat 

en ny receptidé för varje månad med våra goda, äkta amerikanska 

bageriprodukter. med start i mars i new York, Washinghton och med 

besök i ytterligare 8 kända städer de kommande månaderna, kommer 

rundturen att avslutas i san Francisco i slutet av året.

För att följa vår receptresa och för att få mer information besök vår 

hemsida:

WWW.DAWNBAKERY.COM

NEW YORK

WASHINGTON

CHICAGO

ATLANTA

MIAMI

NEW
ORLEANS

MEMPHIS

DALLAS

LOS 
ANGELES

SAN
FRANCISCO
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DAWN MUFFINSMIX
dawn Foods tog den första riktiga amerikanska muffinsmixen til den europeiska kontinenten.  Förstklassiga ingredienser ger muffins med äkta ameri-

kansk känsla och smak.

 

MUFFINSMIX AMERIKANSK  279006                                                                12,5 kg sÄCK                       9 mÅnader

MUFFINSMIX CHOKLAD AMERIKANSK   279008                                                              12,5 kg sÄCK                       9 mÅnader

DAWN COOKIEMIX
dawn Foods erbjuder högkvalitativa cookiemixer för kunna göra goda och fräscha cookies varje dag.  recepten kommer från vårt amerikanska arv 

och är mycket lätta att använda. skapa dina egna variationer genom att tillsätta olika tillbehör.

COOKIEMIX AMERIKANSK 279001                                                                                  12,5 kg sÄCK                       9 mÅnader

COOKIEMIX CHOKLAD AMERIKANSK 279002                                                                                  12,5 kg sÄCK                       9 mÅnader

COOKIEMIX HAVRE AMERIKANSK   001297086                                                                            12,5 kg sÄCK                       9 mÅnader

 

DAWN BROWNIEMIX
Brownies är en klassiskt produkt i det amerikanska bageriet. med dawns äkta browniemix är det mycket enkelt att göra högkvalitativa och goda 

brownies.

BROWNIEMIX AMERIKANSK 279003                                                              12,5 kg sÄCK                       9 mÅnader

DAWNUTMIX
i dawn Foods sortiment ingår också  dawnutmix för att kunna göra trendiga amerikanska bakverk, kallade Cronut.

DAWNUTMIX 278487                                                              12,5 kg sÄCK                       9 mÅnader

ORIGINELLA AMERIKANSKA BAKMIXER
ProdUKTnamn arTiKelnUmmer                                                            FÖrPaCKning                     HÅllBarHeT
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BesTÄllningsVara



ÄKTA AMERIKANSK 
BAKNING



DAWN CREMEKAKSMIX 
Dawns cremekaksmixer är mycket lätta att använda och har flera användningsområden. Lämplig till att göra  de mest utsökta guldgula cremekakorna, 

limpkakor, sockerkakor och ångade puddingar.

CREMKAKSBAS 000800723                                                                                      12,5 kg SÄCK                6 MÅNADER 

CREMKAKSBAS CHOKLAD 000800715                                                                                      12,5 kg SÄCK                6 MÅNADER

DAWN MOROTSKAKSMIX
Dawns Morotskaksmix ger en läcker och välsmakande morotskaka. De rivna morötterna gör att kakan håller sig saftig och fräsch i flera dagar.

MOROTSKAKSMIX       271033                                                                                          12.5 kg SÄCK                 9 MÅNADER

DAWN CHOKLADCHUNKS
Det perfekta tillbehöret till ett antal amerikanska bakmixer är de typiska  chokladchunksen, gjorda av riktig choklad. De  finns i mörk, mjölk eller vit 

choklad. Dessa bakstabila chokladchunks är ett måste vid  bakning av amerikanska cookies och muffins.

CHOKLADCHUNKS MÖRK 279005                                                 3,75 kg HINK                24 MÅNADER

CHOKLADCHUNKS MJÖLK 279010113                                                 3,75 kg HINK                18 MÅNADER

CHOKLADCHUNKS VIT 279004                                                 3,75 kg HINK                12 MÅNADER

TILLBEHÖR 
Dawns koncept med högkvalitativa produkter  är perfekt för bakning och presentation av amerikanska cookies och andra sötsaker.

COOKIEBURK              446103070  1 ST/KART

MUFFINSBAKPLÅT       446103071  1 ST/KART

MUFFINSFORM CLASSIC BRUN       273074  250 ST/ KART

MUFFINSFORM TULIP BRUN       273073  250 ST/KART

MUFFINSFORM TULIP MULTICOLOR             446103022  4 x 500 ST/KART

SKOPA       446103072  1 ST/KART 

BAKMIXER, CHUNKS, TILLBEHÖR
PRODUKTNAMN ARTIKELNUMMER                                                                        FÖRPACKNING             HÅLLBARHET
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ÄR DU REDO FÖR 
NÄSTA NIVÅ?



 

DAWNS FROSTINGS
Dawn frostingsortiment är gjort på naturliga färg- och smakämnen och är så lätta att använda. Med ett stort utbud av smaker såsom choklad, cream 

cheese, vanilj och jordgubb kan du skapa ett fantastiskt  utbud av olika läckra produkter på ett par sekunder. Spritsa ovanpå cup cakes, använd som 

fyllning i eller ovanpå kakor eller för att skapa lyxiga tårtor, valet är ditt.

DAWN FROSTING  CHOKLAD        001298737 4 x 1,7 kg HINKAR I EN KARTONG  6 MÅNADER

DAWN FROSTING  VANILJ        001298688 4 x 1,7 kg HINKAR I EN KARTONG 6 MÅNADER

DAWN FROSTING  JORDGUBB        001298696  4 x 1,7 kg HINKAR I EN KARTONG  6 MÅNADER

DAWN FROSTING  CITRON        001298703 4 x 1,7 kg HINKAR  I EN KARTONG  6 MÅNADER

DAWN FROSTING  CREAM CHEESE         271298   4 x 1,7 kg HINKAR  I EN KARTONG   6 MÅNADER

DAWNS FRUKTFYLLNINGAR 38 % 
Utmärkta som fyllning i pajer, topping eller för bakning av amerikanska bakverk eller konditorivaror.

RÖDA KÖRSBÄR                                                         803233301  5.5 kg HINK    9 MÅNADER

CITRON           803238301  5.5 kg HINK    9 MÅNADER

JORDGUBB              803239301  5.5 kg HINK    9 MÅNADER

BLÅBÄR          803240301  5.5 kg HINK    9 MÅNADER

SVARTA KÖRSBÄR                                                     803241301  5.5 kg HINK    9 MÅNADER

HALLON          803242301  5.5 kg HINK    9 MÅNADER

SKOGSBÄR         803243301  5.5 kg HINK    9 MÅNADER

DAWNS FYLLNINGAR
MED VANILJ-, KARAMELL- ELLER CHOKLADSMAK
En krämig och stabil fyllning som är färdig att använda som fyllning,  dekorationer eller till andra  ändamål.

DAWN VANILJFYLLNING                            803228300  11 kg HINK    9 MÅNADER

DAWN KARMELLFYLLNING                                 803235300  11 kg HINK    9 MÅNADER

DAWN CHOKLADFYLLNING                       803244300  11 kg HINK    9 MÅNADER

FROSTINGS OCH FYLLNINGAR
PRODUKTNAMN     ARTIKELNUMMER                       FÖRPACKNING  HÅLLBARHET
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SMAKA,
BAKA,
SÄLJ!



  

DAWN GLAMOUR GLASYR
En glasyr för kall applikation, som ger en unik och glamorös yta till amerikanska konditorivaror.

DAWN GLAMOUR GLASYR                      803222301   6 kg HINK   9 MÅNADER 

DAWNS GLASYRER  & KRISTALL GLASYR  

Våra glasyrer ger ett fantastisk slutresultatet på din produkt och gör  den mer tilltalande. Produkterna kan varieras varje dag eller vid speciella tillfällen.

DAWN GLASYR CHOKLAD GLOSSY                              279024    7 kg HINK   12 MÅNADER

DAWN GLASYR VANILJ GLOSSY                                279026    7 kg HINK    6 MÅNADER

DAWN GLASYR KRISTALL                     279025    7 kg HINK    6 MÅNADER

DAWNS KAVLINGSBARA SOCKERPASTA
Dawns kavlingsbara sockerpasta av högsta kvalitet är färdig att använda. Bara knåda, kavla och dekorera. Den ger en jämn och fin yta till varje kaka. 

Det finns ingen  sockerpasta som är  jämnare eller lättare  att använda  än Dawns kavlingsbara  sockerpasta, gjort på ett äkta amerikanskt recept. 

Sockerpastan gör dina bröllopstårtor,  cup cakes och bakverk lyxigare.  Den tillsluter kakan, håller den saftigare och ger en längre hållbarhet. Den 

kavlingsbara sockerpastan är packad i 2,5 & 5kg hinkar med innerpåse, vilket gör dem praktiska för förvaring, användning och undviker att produkten 

torkar ut vilket förlänger hållbarheten.

DAWN SOCKERPASTA                          279027114   5 kg HINK  12 MÅNADER

GLASYRER OCH KAVLINGSBAR 
SOCKERPASTA
PRODUKTNAMN                   ARTIKELNUMMER    FÖRPACKNING HÅLLBARHET
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DAWN FOODS GERMANY
Riedstraße 6 • D-64295 Darmstadt

info.eu@dawnfoods.com   

www.dawnfoods.eu & www.dawnbakery.com

Femtorp AB
Travbanegatan 3 • 213 77 Malmö • Sweden

Tel 040-94 90 00 • Fax 040-21 60 95 

info@femtorp.se 

www.femtorp.se 


