CakeCard
Volg ons op!
Maak een foto van je product en
tag Sweet Vibes op Instagram!

@SweetVibesNL
Hartelijk dank voor je vertrouwen in Sweet Vibes!
Graag geven we je wat tips & tricks om optimaal te kunnen
genieten van je aangekochte cakes en/of sweets

De producten hebben de minste kans op beschadiging
door ze op een vlakke ondergrond te zetten.
Het is veiliger om de taart vlak op de grond van
de auto te zetten, bijvoorbeeld aan de
passagierskant of achterin.

De taarten & sweets
(cupcakes, macarons, cakepops)
kunnen het beste in de koelkast
bewaard worden. Mocht je geen
ruimte hebben in de koelkast,
dan zou dit ook in een koele kelder
of koele schuur kunnen.

Daarentegen smaken de taarten en sweets juist weer
het beste op kamertemperatuur en daarom raden we aan om
de producten tijdig uit de koeling te halen om ze op de juiste
temperatuur te laten komen, voordat je ze serveert. De crème
hoort zacht en romig te zijn.
Taarten 2-3 uur van tevoren uit de koeling
Cupcakes 45 minuten van tevoren uit de koeling
Cakepops & Macarons 30 minuten van tevoren uit de koeling

Het aansnijden van de taart gaat het
makkelijkst met een ‘scherp’ mes. Het mes
kan verwarmd worden in een kan met het
heet water, dient drooggemaakt te worden,
en snijdt op die manier met gemak nette stukken. Houd hierbij een
rasterpatroon aan; je snijdt dus langwerpige blokjes in plaats van punten.

Heb je nog taart of sweets over? Deze kunnen
tot 3 dagen na afhalen bewaard en gegeten
worden, mits goed verpakt in de geleverde dozen.
In de vriezer bewaren is ook mogelijk; zorg ervoor
dat de producten luchtdicht verpakt worden, zodat
er geen vocht bij kan komen. Helaas zullen de meeste
decoratiestukken (fondantdeco & schuimpjes)
kwaliteit verliezen in de vriezer.

Losse decoratiestukken (unicorn hoorns & lollies)
kunnen het beste ingestoken worden op het moment
dat de taart uit de koeling wordt gehaald. Als de
decoratiestukken in de koeling bewaard worden,
bestaat er een kans op smelten.

