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OPIS FIRMY 

Dan Cake Polonia to jeden z czołowych producentów w branży piekarniczo-cukierniczej w            

Polsce oraz lider w sektorze pakowanych produktów piekarniczo-cukierniczych w kraju. Od           

2004 roku Spółka jest częścią międzynarodowej grupy, która posiada swoje zakłady           

produkcyjne w Danii, Niemczech, Szwecji, Norwegii Polsce oraz w Bangladeszu. 

 

Dan Cake Polonia to nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się organizacja. Zakład           

produkcyjny Spółki mieści się w Chrzanowie i posiada obecnie 7 linii produkcyjnych. Spółka             

dostarcza produkty zarówno pod swoją marką Dan Cake, jak i na zamówienie największych             

sieci detalicznych w Polsce w ramach oferty marek prywatnych.  

 

Podstawą sukcesu marki Dan Cake w Polsce jest połączenie wielopokoleniowych,          

międzynarodowych doświadczeń grupy oraz polskich tradycji piekarniczo-cukierniczych.       

Dlatego też oferta produktowa grupy wciąż rozwija się. Obecnie, gama wyrobów           

oferowanych przez Dan Cake na rynku polskim obejmuje około 70 artykułów, w            

szczególności: chleby tostowe, bułki do hamburgerów i hot dogów, bułeczki mleczne, ciasta            

(m.in. rolady, babki, keksy, słodkie przekąski takie jak muffinki, babeczki, rogaliki) oraz            

półprodukty (spody tortowe, gofry, tartaletki).  
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Spółka jest jednym z największych pracodawców w powiecie chrzanowskim i zatrudnia           

obecnie ok. 400 pracowników.  

 

 

 

Historia Dan Cake 
Dan Cake to firma rodzinna, która wciąż docenia i kultywuje wartości rodzinne. Pierwsza             

piekarnia Dan Cake została założona w 1931 roku przez Jensa Eskildsena, w małej duńskiej              

miejscowości Simmelkjaer, na północ od Give. Powstała ona z marzenia Jensa Eskildsena o             

stworzeniu firmy, która wypiekałaby pyszne, przywołujące na myśl smak dzieciństwa ciasta.  

 

Dan Cake odniósł sukces na rynku duńskim. W 1959 roku, z uwagi na dynamiczny rozwój,               

spółka przeniosła swoją siedzibę do większego miasta Give i uruchomiła nowoczesne i            

efektywne linie produkcyjne. Był to początek działalności firmy na skalę przemysłową, z            

zachowaniem tradycyjnych i lubianych przez Duńczyków receptur oraz naturalnych         

składników. W kolejnych latach Dan Cake kontynuował ekspansję zarówno na rynku           

krajowym (duńskim), jak i międzynarodowym.  

 

Dan Cake jest obecnie czołowym producentem ciast biszkoptowych i rolad w Skandynawii.            

Zakłady produkcyjne grupy zlokalizowane są w Danii, Niemczech, Szwecji, Norwegii,          

Bangladeszu oraz w Polsce, gdzie grupa działa od 2004 roku.  
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MISJA I WARTOŚCI 
Misją Dan Cake jest budować firmę nowoczesną, odpowiedzialną społecznie, podchodzącą z           

szacunkiem do każdego pracownika oraz społeczności lokalnej.  

 

Dan Cake podchodzi z pasją do każdego działania i chce zapewniać swoim klientom oraz              

konsumentom produkty i usługi najwyższej jakości.  

 

Nasze wartości: 

● Koncentrujemy się na zapewnieniu naszym konsumentom najlepszych,       

powtarzalnych walorów smakowych przy każdym zakupie i skosztowaniu naszego         

produktu. 

● Dbamy o najwyższą jakość naszych produktów i działań, stosując ideę Clean Label -             

kładziemy nacisk na używanie najlepszych surowców naturalnych, w tym olej          

palmowy pochodzący z certyfikowanych upraw (RSPO) oraz certyfikowane kakao         

(UTZ). 

● Nieustannie koncentrujemy się na innowacjach, dbając przy tym o środowisko          

naturalne. Dzięki technologiom przyjaznym środowisku, oszczędnie korzystamy z        

zasobów naturalnych i źródeł energii, podejmujemy rygorystyczne działania mające         

na celu redukcję emisji dwutlenku węgla (energooszczędne oświetlenie i maszyny          

produkcyjne, odzysk ciepła pozwalający na samodzielne ogrzanie fabryki oraz wody). 

● Optymalizujemy surowce potrzebne do produkcji i odzyskujemy lub utylizujemy         

odpady. 

● Zapewniamy wysoki poziom bezpieczeństwa żywności zgodnie z międzynarodowym        

standardem IFS. 

● Szanujemy konkurencję i Partnerów biznesowych, funkcjonujemy na rynku        
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respektując standardy etyczne.  

● Nasi pracownicy są dla nas najwyższą wartością – dajemy im godne warunki pracy i              

jednakowe szanse do rozwoju. Traktujemy ich jako największych Ambasadorów         

naszej marki. 

● Jesteśmy odpowiedzialni społecznie – dobro lokalnej społeczności jest dla nas          

bardzo ważne, dlatego wspieramy rozwój jej mieszkańców oraz organizowane         

lokalnie akcje społeczne.  

 

 
 

POLITYKA JAKOŚCI 
Wysoka jakość produktów oraz bezpieczeństwo produkcji są dla Dan Cake bardzo istotne.            

Dowodem bezkompromisowego podejścia Dan Cake do najwyższej jakości oferowanych         

produktów i usług jest stosowanie systemu zarządzania opartego o wymogi jednego z            

najbardziej restrykcyjnych standardów higieny i jakości - IFS. Poza tym Spółka wdrożyła            

standardy HACCP, Dobrej Praktyki Produkcyjnej, Dobrej Praktyki Higienicznej oraz         

wymagania normy ISO 9001. Dzięki temu Dan Cake bardzo dokładnie monitoruje           

bezpieczeństwo na każdym etapie produkcji i zarządzanie wszelkimi wewnętrznymi         

procesami. 

 

Do produkcji wyrobów Spółka wykorzystuje naturalne składniki, również pochodzące z          

certyfikowanych upraw, i domowe receptury czerpiące z najlepszych tradycji piekarniczych          

przeniesionych na grunt produkcji przemysłowej, zgodnie z założeniami idei Clean Label,           

czyli czyste etykiety. Jest to termin używany w przemyśle spożywczym, podkreślający, że            
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produkt posiada skład surowcowy ograniczony do koniecznego minimum i nie zawiera           

sztucznych barwników i substancji konserwujących. W naszych produktach stosujemy         

certyfikowany olej palmowy (RSPO) oraz certyfikowane kakao (UTZ) 

 

 

 

OFERTA PRODUKTOWA 

Spółka przykłada olbrzymią wagę do jakości produktów, smaku oraz wykorzystywanych          

składników (działa zgodnie z zasadą Clean Label). Obecnie, gama wyrobów oferowanych           

przez Dan Cake na rynku polskim obejmuje około 70 artykułów. Największą kategorią            

produktową są bułeczki mleczne i chleby tostowe. Spółka ciągle pracuje nad rozwojem            

swojej oferty produktowej, dodając do niej wciąż nowe, sprawdzone na rynku smaki.  

 

 

 

Bułeczki z pszennego ciasta drożdżowego z dodatkiem aż        

21-proc. mleka odtłuszczonego, produkowane bez dodatku      

substancji konserwujących, pakowane w tzw. Clean Room.       

W sprzedaży są również bułeczki z czekoladą oraz z         

nadzieniem kakaowym i o smaku waniliowym.  
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Pieczywo tostowe wypiekane na naturalnym zakwasie 

chlebowym, bez dodatku substancji konserwujących, 

dostępne w wersji klasycznej pszennej, pełnoziarnistej 

oraz z trzema rodzajami ziaren, a także pieczywo typu 

sandwich w większym formacie.  

 

 

 

 

 

 

Pakowane dla wygody ciasta biszkoptowe w różnych       

wersjach smakowych i formatach: klasyczne ciasta typu       

keks, okrągłe babki oraz babki piaskowe w dużym        

rodzinnym rozmiarze.  

 

 

 

 

 

Babeczki z ciasta biszkoptowego w najchętniej      

wybieranych wersjach smakowych. Popularna    

przekąska deserowa lub np. do kawy o smaku        

waniliowym z kawałkami mlecznej czekolady lub      

czekoladowej z kawałkami mlecznej czekolady oraz z       
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nadzieniami owocowymi: truskawkowym i wiśniowym. Dostępne w opakowaniach typu         

single/pojedynczych oraz pakowanych po 4 sztuki, a także w wersji mini.  

 

 

 

 

Wstępnie wypieczone bułki, bagietki i tortille z ciasta        

pszennego, które wystarczy przez kilka minut podgrzać w        

piekarniku, aby stały się chrupiące i złociste. Wygodne        

rozwiązanie na zawsze świeże pieczywo nawet kiedy sklepy        

są zamknięte. 

 

 

 

 

 

 

Biszkoptowe rolady z ciasta o smaku waniliowym i        

kakaowym, przekładane kremem mlecznym i     

wyrabianymi we własnym zakresie marmoladami     

owocowymi o smaku truskawkowym, cytrynowym,     

malinowym i jagodowym. Produkt wytwarzany jest w       

Danii. 

 

 

 

 

Bułki do hamburgerów i hot-dogów wypiekane na bazie        

mąki pszennej i graham, z dodatkiem ziaren lub w wersji          
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klasycznej, bez dodatku substancji konserwujących, na bazie oleju słonecznikowego.  

 

 

 

Szeroki wybór słodkich przekąsek, w tym rogali z ciasta         

półfrancuskiego z nadzieniem, przekąsek z ciasta      

biszkoptowego z kremem, muffinek w wersji mini oraz        

tematycznych babeczek dekorowanych cukrowymi    

polewami i różnorodnymi posypkami.  

 

 

 

 

 

 

Okrągłe, biszkoptowe spody do przygotowania     

wielopoziomowych tortów z kremem. Dostępne w wersji o        

smaku waniliowym lub kakaowym. 

 

 

 

 

 

Więcej o Dan Cake: www.dancake.pl  

 

 

 

 

Znajdź nas na: 
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http://www.dancake.pl/

