Extra woordje uitleg
Gezien de eindeloze mogelijkheden bij het maken van een taart volgt hieronder een
verduidelijking met welke grondstoffen er gewerkt worden en wat de opties zijn.
Heb je gewoon een leuke taart gezien en wil je graag een soortgelijke? Geen probleem,
stuur mij de foto en ik bekijk wat er nodig is. Het enige dat jij nog moet doen is bedenken
met welk lekkers jij het gevuld wilt hebben.
Basis
De basis van elke taart bestaat uit biscuit. Biscuit is luchtiger dan cake en daarnaast ook
beter voor de lijn gezien biscuit geen boter bevat.
Het is uiteraard steeds mogelijk om op vraag van de klant te werken met cake.
Voor 3D taarten wordt steeds met cake gewerkt gezien biscuit zich hiervoor niet leent.
Bij taart en cupcakes kun je steeds kiezen uit:
- Natuur
- Chocolade (obv cacaopoeder)
- Gekleurd (vb. regenboog effect). Hiervoor geldt wel een meerprijs, vanaf +€2,5/taart
Vulling
Standaard worden de taarten gevuld met 2x een laag van merengue botercrème. Dit is een
heel lekkere, fluweelzachte vulling.
Voor een kleine meerprijs (per taart) kan de vulling aangepast worden naar elke smaak:
- Verse confituur, afhankelijk van seizoen (€+0)
- Oreo (+€1)
- Cookies (+€1)
- Bokkenpootjes (+€1)
- Speculaas (koekjes of pasta) (+€1)
- Melk of zwarte chocolade (pasta of stukjes) (+€1)
- Witte chocolade (gesmolten) (+€1)
- Vers fruit, afhankelijk van seizoen (+€3)
Afsmeren
De taarten kunnen op onderstaande manieren worden afgewerkt
Naked
Je ziet de biscuit nog. Wordt gevuld in 2
lagen en wordt enkel nog vanboven
afgewerkt.
Back to basic
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Semi Naked
Rond de biscuit wordt een dun laagje
gesmeerd, je ziet de biscuit er nog lichtjes
door.
Kan met om het even welke kleur worden
afgewerkt maar natuur is de mooiste.

Covered
De taart is volledig afgesmeerd. Dit is de
vaakst voorkomende optie.
Hierbij zijn nog veel mogelijkheden (zie
hieronder)
Foto in voorbeeld is afgesmeerd met
ganache en drip met ganache.

Bij bedekte taarten zijn er verschillende opties om ze te bedekken/af te smeren:
- Chocolade ganache (wit, melk of zwart)
- Meringue botercrème (strak afgesmeerd of met versiersels)
- Fondant (ook wel suikerpasta genoemd)
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Realisaties taarten
Hieronder een paar voorbeelden van mijn realisaties. Voor alle foto’s verwijs ik je graag naar
mijn facebookpagina.

Semi naked MBC
met drip

Covered MBC met
drip

Covered MBC
afgewerkt in thema

Covered MBC
afgewerkt in thema

Covered met
fondant

Covered met
fondant

Covered MBC met
versiersels

Semi naked

3D taart

Semi naked MBC
met drip

Semi naked met
versiersel (later met
foto)

Covered met drip
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Allergenen
Het atelier van Cake Couture is niet voorzien op specifieke allergieën of intoleranties.

Hieronder kan je de allergenen in mijn producten terugvinden. Voor bijkomende vragen kan
je steeds bij mij terecht.
Lijst Allergenen en/of ingrediënten
●

●
●

●

●

●

Gebak ( biscuit en (cup)cake)
Allergenen: eieren – gluten – lactose
Indien met chocolade bevat het s upplementair cacaoboon
Kan sporen van noten bevatten
Crème au beurre
Allergenen: ei, melk
Brownies
Allergenen: tarwe, gluten, ei, soja
Kan sporen bevatten van melk, pinda, noten
Ingrediënten eetbare print
Zetmeel (E1422, E1412), maltodextrine, glycerine, suiker, water, stabilisator (E414,
E460), dextrose, emulgatoren (E435, E491, E471), smaakstoffen, conserveermiddel
(E202, E330), zoetstof (sucralose)
Dit product is Gluten- en Lactosevrij. Dit product is Kosher en geschikt voor
veganisten.
Ingrediënten eetbare inkt
Geel: Water, glycerine E422, kleurstof: E102*, zuurteregelaar: E330,
conserveermiddel: E202.
Blauw: Water, glycerol E422, kleurstof: E133, zuurteregelaar: E330,
conserveermiddel: E202.
Rood: Water, glycerol E422 , kleurstof: E122* , zuurteregelaar: E330 ,
conserveermiddel: E202.
Zwart (klein en groot): Water, glycerol E422, kleurstof: E151, E122*, E133, E102*,
E110*, zuurteregelaar: E330, conserveermiddel: E202.
*kan de activiteit of oplettendheid van kinderen nadelig beïnvloeden.
Ingrediënten fondant
suiker, glucosestroop, palmolie, bevochtiger (E422), emulgator (E471), stabilisatoren
(E413, E466), conserveermiddel (E202), kleurstof (E171), aroma.
Dit product is geschikt voor vegetariërs en veganisten en Kosher.

Doordat niet alle producten gescheiden worden gemaakt in het atelier kunnen mijn
producten ook sporen van allergenen bevatten die normaliter niet in bepaalde producten
zouden moeten voorkomen. Cake Couture wil u hiervoor specifiek waarschuwen.
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Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst
afgesloten met Cake Couture ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen met
nummer BE0720.541.734, gevestigd te Pollarestraat 114, 9400 Ninove. Eventuele
afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
Door het plaatsen van een bestelling via e-mail, fax, telefoon, facebook, website, online shop
en zo verder verklaard de koper zich akkoord met de algemene voorwaarden.
Totstandkoming van de overeenkomst
Cake Couture behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren zonder opgave van
reden, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden.
Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. Offertes zijn
geldig gedurende 14 dagen. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor
toekomstige overeenkomsten. Bestelling kunnen per diverse kanalen worden gemaakt (per
telefoon, e-mail of internet) en indien de bestelling wordt aanvaard volgt een offerte. Door
het betalen van het voorschot stemt de klant in met de bestelling en de algemene
voorwaarden en is de overeenkomst een feit.
Verantwoordelijkheid
Cake Couture is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of
programmeerfouten in haar mailings, offertes of op de website. Cake Couture is niet
gebonden aan een offerte of aanbieding indien de offerte en/of aanbieding gebaseerd is op
een verkeerde berekening.
Cake Couture is niet verantwoordelijk voor het door de klant verkeerd opgeven van teksten,
afbeeldingen, foto’s of logo’s die op bestelde producten gedrukt/afgebeeld dienen te worden.
De klant dient zelf te controleren of deze teksten, afbeeldingen, foto’s of logo’s correct zijn.
Alle prijzen, afgedrukt of mondeling gecommuniceerd, zijn in EURO. Schrijffouten
voorbehouden.
Bezorging of afhalen
Taarten worden standaard afgehaald en dit na afspraak. Ophalen kan te Pollarestraat 114,
9400 Ninove.
Taarten kunnen worden bezorgd op basis van beschikbaarheid, de kosten hiervoor wordt
met u besproken en opgenomen in uw offerte.
Bezorgkosten starten van €0,75 per kilometer, met een minimum van €7,50. Bij grote
bestellingen zitten deze, indien vooraf aangegeven, in de prijs vervat.
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Betaling
Betaling gebeurt steeds cash of elektronisch via overschrijving of via de
Bancontact/payconiq app. Betalingen dienen te gebeuren op rekeningnummer BE67 9733
6199 9687. Bij elke bestelling is een voorschot verplicht (zie hieronder) tenzij anders
bedongen
Het voorschot van 25% dient betaald te worden binnen de week na de plaatsing van je
bestelling. Daarna is je bestelling in orde en wordt hiervoor plaats vrijgehouden in de
planning.
Het resterend bedrag wordt bij afhaling betaald en dit cash, via overschrijving of via de
Bancontact/payconiq app.
Bij bestellingen boven 250 euro dient het resterende bedrag ten laatste 4 weken voor de
datum van de bestelling via overschrijving betaald te zijn tenzij ander overeengekomen.
Wijzigingen en annulatie
Veranderingen zijn mogelijk maar kunnen een prijswijziging inhouden. 4 weken vooraf geen
wijzingen in het ontwerp meer mogelijk
Indien de bestelling geannuleerd wordt na het betalen van het voorschot en minder dan 2
maanden voor de besteldatum, is een terugbetaling van het voorschot onder geen enkele
voorwaarde mogelijk.
Indien de bestelling geannuleerd wordt binnen de 2 weken voor de datum van
afhaling/levering, is er geen terugbetaling meer mogelijk.

Vulling en Houdbaarheid
Dit gedeelte bevat advies; zodra de taart geleverd is, bent u verantwoordelijk voor de taart,
hoe u hem bewaart, presenteert, verpakt, invriest etc. De taarten bevatten geen vullingen die
in de koeling moeten, zo hoeft u uw koelkast niet leeg te maken en hebben wij rustig de tijd
om aan uw taart te werken. De taarten worden altijd afgesmeerd met ganache of botercrème
tenzij anders overeengekomen. Over het algemeen zijn de taarten, vanaf het moment dat ze
gevuld worden, één week houdbaar, mits niet aangesneden. Na aansnijden hangt de
houdbaarheid volledig af van hoe u hiermee omgaat. Mijn advies zal altijd zijn om de taarten
op te eten op de dag van levering, tot uiterlijk twee dagen na levering. Wilt u restanten
invriezen, houdt u er dan rekening mee deze zo goed mogelijk luchtdicht te verpakken. Houd
er ook rekening mee dat de taart mits goed verpakt, maximaal 3 maanden in de diepvries
houdbaar is, langer bewaren is hoe dan ook uw eigen keuze, dit beïnvloed de smaak en
structuur sterk. Cake Couture kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de manier
waarop u met voedsel omgaat.
Allergieën
Cake Couture maakt geen bestellingen met allergie eisen, hier is de werkruimte niet op
ingericht. Graag verwijs ik u door naar mijn gespecialiseerde collega’s.
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