WAT VOOR TYPE TAART BEN JIJ?

Oma’s appeltaart

Decoratie cupcake

Hamburger cupcake

Schwarzwalder kersentaartje

Betrouwbaar en traditioneel: geeft
een gevoel van continuïteit met het
verleden.

Het resultaat van veel oog voor detail,
geduld en oefening. Beantwoordt aan
de specifieke wensen van anderen.

Meer dan wat het op het eerste
gezicht lijkt...volkomen uniek, volgt
rustig zijn/haar eigen pad.

Gestructureerd volgens klassieke stijl
maar tegelijkertijd bereid om de vorm
te veranderen.

Cheesecake

Chocolade fondant

Mississippi zandtaart

Battenberg

Opmerkelijk aanpasbaar en kampioen
in praktische efficiëntie.

Een openbaring: laat niet meteen de
heerlijke, warme, troostende lekkernij
aan de binnenkant zien.

Idealistisch en gepassioneerd over
diepgewortelde waarden.

Een technische taart dat logica en
structuur vereist, alhoewel dit
onzichtbaar kan zijn voor anderen.

Geflambeerde flensjes

Verrassingstaart

Een diverse mix van muffins

Meringue ijstaart

Spannend met hoge impact. Moet
worden ervaren in het moment. Zet
het leven in vuur en vlam.

Houdt ervan om te verrassen en te
entertainen, is ondeugend en neemt
zichzelf niet al te serieus.

Verbeeldingsvol, grappig, houdt van
improviseren en genereert veel
nieuwe ideeën.

Combineert contrasterende ideeën.
Lijkt speels aan de buitenkant, maar
heeft een koele, logische kern.

Cake

Geboortetaart

Verzameling cake pops

Hoogste bruidstaart ter wereld

No nonsense, geen gedoe, alle
ingrediënten efficiënt gecombineerd.
Consistent en betrouwbaar.

Expressief, gastvrij en traditioneel.
Lekkernij om nieuwe familieleden
welkom te heten.

Leuk om te maken en met anderen te
delen. Veel variatie, dus voor iedereen
wat wils.

Show-stopper: ambitieus, inspirerend,
streeft er naar de beste te zijn. Lange
termijn planner om visie te realiseren.
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