Taart Decoreren
Ebook

Met dit eenvoudige e-book leert u recepten voor het bakken en glazuur van taarten, samen
met instructies voor het glazuur en decoreren. Hierin wordt uitgelegd hoe u de accessoires
gebruikt die bij uw taartset zijn geleverd, b.v. B. de Piping Nozzles, en toont de verschillende
patronen die de Piping Nozzles creëren. U vindt er ook stapsgewijze instructies voor het
bereiden en bewaren van uw spuitzakken, het maken van ijsbloemen en het overbrengen
naar uw cake.
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Hoofdstuk 1: Gemakkelijke
Biscuit (eenvoudig lichter en luchtiger Biscuitgebak)
Ingrediënten
4 grote eieren
225 g zelfrijzend bakmeel
Castersuiker 225
zachte margarine of boter
Scheutje melk

Werkwijze
● Verwarm de oven voor op 180°C/160°C hetelucht/gas 4
● Gebruik boter voor de bodem twee springvormen van 20 cm doorsnee en
gebruik extra bakpapier.
● Klop met een elektrische garde de boter en de suiker tot ze bleek en luchtig zijn.
Breek de eieren één voor één en klop goed, schraap de zijkanten van de kom na
elke toevoeging. Voeg de melk en een snufje zout toe. Klop tot alles goed
gemengd is en verdeel het mengsel dan over de twee blikken.
● Bak in het midden van de oven gedurende 25-30 minuten, tot een satéprikker die
in het midden van elke cake wordt gestoken er schoon uitkomt. Haal de cakes na
10 minuten uit de vorm en laat ze volledig afkoelen op een rooster.
● In hoofdstuk 3 vind je verschillende glazuurrecepten om je taart mee te vullen en
te decoreren.

2

Hoofdstuk 1: Makkelijke Cake Recepten
Citroen Drizzle Cake 225g
Ingrediënten
4 eieren
zelfrijzend bakmeel
voorverwarmen 225g
ongezouten boter
Fijngeraspte
:
sap 1½ citroenen
basterdsuiker

Werkwijze
● Oven op 180°C/160°C heteluchtoven/ Room Gas 4, boter en de bodem van de
broodvorm met bakpapier
● . Klop 225 g zachte ongezouten boter en 225 g basterdsuiker luchtig, voeg dan
één voor één 4 eieren toe en meng langzaam.
● Zeef er 225 g zelfrijzend bakmeel door, voeg dan de fijn geraspte schil van 1
citroen toe en mix tot alles goed gemengd is.
● Giet het mengsel in je broodvorm en strijk de bovenkant glad met een lepel.
● Bak 45-50 minuten, tot een dunne spies die in het midden van de cake wordt
gestoken er schoon uitkomt.
● Terwijl de cake in de vorm afkoelt, meng je het sap van 1½ citroen en 85 g
poedersuiker om de motregen te maken.
● Prik de warme cake helemaal in met een satéprikker of vork en giet de motregen
erover - het sap zakt in en de suiker vormt een mooi, knapperig oppervlak.
● Laat in de vorm tot het volledig is afgekoeld, verwijder het dan en serveer.

3

Hoofdstuk 1: Gemakkelijke Cake Recepten
Chocolade (klassieke biscuit met chocoladesmaak)
Ingrediënten
220 g ongezouten boter, zacht
220 g (7 3/4 oz)
basterdsuiker 200 g zelfrijzend bakmeel
4 grote eieren
1 tl bakpoeder
1 tl vanille-extract
3 el cacaopoeder
2 el melk
Klein snufje zout

.
● Bereiding Verwarm de oven voor op gasfornuis 4, 180°C, heteluchtoven 160°C
Vet en bekleed cakevormen van 2 x 20 cm (8 inch) en zet opzij.
● Klop in een grote kom de boter en suiker romig.
● Voeg alle overige ingrediënten voor de koekjes toe en klop tot alles goed
gemengd is.
● Verdeel het mengsel over de cakevormen en strijk de bovenkant glad.
● Bak 20-25 minuten in de oven of tot een satéprikker er schoon uitkomt.
● Eenmaal gebakken, 10 minuten in de vormen laten afkoelen, vervolgens uit de
vormen halen en op een koelrek plaatsen om volledig af te koelen.
● Zie hoofdstuk 3 in dit e-book voor het decoreren.
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Hoofdstuk 2: Easy Cake Frosting and Filling
Buttercreamicing om je
taart mee te versieren. U
kunt kleur toevoegen door
een beetje kleurstof toe te
voegen140 )

Ingrediënten
boter, zacht
280 g/10oz basterdsuiker
1-2 el melk
¼ tl vanille-extract
Een paar druppels kleurstof (indien nodig)

● Methode: Klop de boter in een grote kom tot zacht.Voeg de helft van de
poedersuiker toe en mix tot een gladde massa.
● Voeg de resterende poedersuiker en een eetlepel melkvanille-extract toe en klop
het mengsel romig en glad. Klop indien nodig de resterende melk erdoor om het
mengsel wat losser te maken.
● Roer indien nodig de kleurstof erdoor tot alles goed gemengd is.
● Voor de sinaasappelbotercrème variatie in het basisrecept laat je de melk en
vanille weg. Roer de schil en het sap erdoor tot alles goed gemengd is.
● Voor de chocoladevariant laat je de melk uit het basisrecept weg. Klop de boter
en de suiker samen zoals hierboven beschreven en voeg ook het cacaopoeder (25
g) toe. Laat de gesmolten chocolade 10 minuten afkoelen voordat je deze aan de
geklopte boter en suiker toevoegt. Klop tot goed gemengd.
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Hoofdstuk 2: Eenvoudig Cakeglazuur en
vullingen (zoet van smaak,
perfecte finishing touch voor
worteltaarten, rood fluweel en
meer)
Ingrediënten
½ kopje ongezouten boter, verzacht
1 pakje (8 oz) roomkaas, verzacht
1 theelepel vanille
3 kopjes poedersuiker, meer indien nodig

Methode
● In een grote kom zacht maken. Klop met een elektrische mixer de boter en
roomkaas op middelmatige snelheid gedurende 2 tot 3 minuten, waarbij u af en
toe in de kom schraapt, tot een gladde en romige massa.
● Roer de vanille erdoor en roer er dan de poedersuiker door. Voeg zo nodig meer
poedersuiker toe tot het glazuur een dikke, smeerbare consistentie heeft.
● Smeer of spuit het glazuur op afgekoelde taarten of cupcakes. (Zie hoofdstuk 4
voor leidinginstructies)
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Hoofdstuk 2: Easy Cake Frosting en vullingen
Chocolate (eenvoudige, romige chocoladeglazuur en kan
worden gebruikt met glazuurtips)
Ingrediënten
1 kopje zachte boter
1/2 kopje gezeefd cacaopoeder
5 kopjes poedersuiker
1 theelepel vanille
3-4 eetlepels Melk

.
● Methode Klop in een grote kom de boter en cacao tot een gladde massa
● Roer de vanille en poedersuiker erdoor.
● Giet langzaam de melk erbij tot het glazuur de gewenste dikte heeft.
● Schraap de zijkanten en klop opnieuw tot het licht, luchtig en glad is, 1-2
minuten.
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Hoofdstuk 3: Decoratie: Your The Kit Company 74 geeft
je alles wat je nodig hebt om je cake glad te strijken, te
decoreren en te serveren. In dit volgende hoofdstuk leert u
de basistechnieken voor het decoreren van taarten met uw
items uit de Kit Company Kit.

Item

Gebruik

1 Taartdraaiplateau

Draaiend rond glazuurdraaiplateau voor
het decoreren van taarten of voor het
snijden van uw taart

24 roestvrijstalen glazuurtips

Tips zijn de spuitmondjes aan het uiteinde
van een spuitzak waar het glazuur of de
vulling doorheen wordt gedrukt om op de
taart aan te brengen.

1 herbruikbare spuitzak

Voor het bewaren van het glazuur of
glazuur zodat het vervolgens op de cake
kan worden gesproeid

1 Taartborstel

Voor het afstoffen of borstelen van
cakekruimels voor het glazuur en het
reinigen van de spuitmondjes.

1 cake uitsteker

Voor het egaliseren van je cake en het
voorbereiden van het

1

cakepen Om op je icing cake te schrijven of
te tekenen

3 cake schrapers

Deze helpen je om je cake te bedekken met
icing butter/icing

2 cake nozzles clutch clutch

om de icing piping tips aan te zetten
dezelfde

30 wegwerpzakjes

zit het glazuur zodat je met de
spuitmondjes je decoraties kunt

spuiten 1 glazuurspatel (27cm)

Een hulpmiddel om het glazuur/glazuur op
de cake te smeren

1 schuine glazuurspatel (27cm)

Een hulpmiddel om aan te brengen het
glazuur op de taart
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1

Voor het maken van een roos met
rozenblaadjes

3 Russian Piping Tips

Voor het tegelijkertijd decoreren en
decoreren van uw taart met verschillende
kleuren icing

1

Cake Server Dit wordt gebruikt om
voorbereide botercrèmebloemen uit een
biesnagel te wrikken en te plaatsen op een
versierde taart.

1 Russian Piping Tip Connector

Een connector is een apparaat dat op uw
spuitzak past en Russische pipingtips op
hun plaats houdt.

1 Chocoladevorm

Vul de vormen met chocolade en laat ze
afkoelen. De chocoladeharten kunnen
vervolgens worden gebruikt om uw cake te
versieren Een cake

waterpas maken / de cakevormer gebruiken Het
verwijderen van de ruwe koepelvorm op uw cake die tijdens het bakken ontstaat, is
belangrijk, zodat verschillende cakes gelijkmatig op elkaar kunnen worden gelaagd en
zorg ervoor dat je taart er glad en professioneel uitziet.
Om je cake waterpas te maken, moet je je cakevormer gebruiken die in de set zit. Je
taartsnijder is een boogachtig apparaat met een draad eroverheen. Tijdens gebruik
buigen de zijkanten van de taartsnijder over je taart als de draad erdoorheen snijdt. Het
is belangrijk om de uiteinden van de snijdraad op de gewenste hoogte af te stellen met
behulp van de inkepingen aan de zijkant van de taartsnijder. Zie onderstaande foto's:

Laat je taart eerst minimaal een uur afkoelen en plaats hem dan op het draaiplateau dat
bij de taartset zit. Met de zijkanten van de taartsnijder op het werkoppervlak, draait u de
draaitafel terwijl u de snijdraad met een zachte zaagbeweging in de taart trekt. Als het
eenmaal door de korst is gegaan, blijf je de draad door de cake trekken totdat deze er
aan de andere kant uitkomt. De koepel moet netjes en gelijkmatig snijden.
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Je cake glazuren en gladstrijken
Begin met decoreren door een schuine spatel (meegeleverd) te gebruiken om
botercrème op je cake te scheppen en gelijkmatig te verdelen met behulp van het
draaiende draaiplateau en de spatel. Zodra de bovenkant gelijkmatig is bedekt met
botercrème, voeg je meer botercrème toe aan de
zijkanten en verdeel je deze met de spatel
terwijl je de draaitafel draait. Zodra je je cake
met glazuur hebt bedekt, strijk je de zijkanten
van de cake glad met een schraper uit je cakekit.
De onderkant van de schraper moet op uw
schotel rusten en uw arm vasthouden om de
schotel 360 graden te draaien. Herhaal dit totdat
je gladde zijkanten krijgt. Zodra de zijkanten van
de ijstaart er glad uitzien, kunt u de schuine
spatel gebruiken om overtollig glazuur van de
taart te schrapen.
Het kan zijn dat je de cake ongeveer een uur
moet afkoelen totdat het glazuur is uitgehard.
Eventueel kun je de cake daarna nog
gladstrijken met de schuine spatel en spatel om
de perfecte ronde vorm te creëren.

voorbereiden
In dit deel van het e-book leer je hoe je je taart decoreert met de spuitzak en de
spuitzak.
Bereid uw spuitzak voor met behulp van de volgende eenvoudige stappen (u hebt een
wegwerpspuitzak, spuittip en koppelstuk uw set nodig)
. Stap 1: Als u van plan bent om dezelfde spuitzak met verschillende spuitmonden te
gebruiken, bereidt u uw zak voor met het opzetstuk dat bij de set wordt geleverd. Laat
de basis van de koppeling op het uiteinde van de decoratiezak vallen. Gebruik een
schaar om een plek op de tas te markeren, ongeveer 2,5 cm voor de eerste draad op het
smalle uiteinde van de clutch

. Stap 2: Schuif de koppelingsbasis terug in de zak en knip bij de markering. Je zou een
klein deel van de clutch uit de opening van de decoratiezak moeten kunnen duwen.
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Stap 3: Leg de decoratietip over de bodem die uit de zak steekt.
Stap 4: Plaats de ring over de punt en draai om de punt vast te zetten.

Stap 5:De sleutel tot het vullen van een zak met glazuur is ervoor te zorgen dat je hem
niet te vol doet. Een zak met te veel glazuur zal moeilijker te knijpen en moeilijker te
controleren zijn. Voor het beste resultaat, begin met ongeveer 1/2 kopje glazuur. Vouw
de bovenkant van de zak naar beneden (ongeveer doormidden) om een manchet te
vormen.
Stap 8: Terwijl je de bodem van de zak vasthoudt, gebruik je de schuine spatel om de zak
te vullen met glazuur.
Stap 9: Knijp in de bovenkant van het zakje om de spatel schoon te vegen terwijl u het
uit het zakje haalt.
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De icing tips, hoe te decoreren en hoe ze te gebruiken
Met de verschillende icing tips in je kit kun je je cake op verschillende manieren
decoreren. In dit deel van het e-book wordt uitgelegd waar elke glazuurtip voor kan
worden gebruikt. Het is belangrijk om te onthouden dat als u de glazuurpunt onder
verschillende hoeken houdt, er verschillende soorten glazuur kunnen ontstaan.
Hoe u uw spuitzak vasthoudt
● Om gelijkmatige leidingen te krijgen en vermoeidheid te voorkomen, moet de
druk uit de hele handpalm komen, dus het is belangrijk om deze niet te vol te
doen.
● Draai de bovenkant van de zak om. Zet desgewenst vast met een rubberen band
om te voorkomen dat het glazuur omhoog sijpelt.
● Leg de tas in je handpalm; Plaats de draai van het zakje in de plooi tussen duim
en wijsvinger.
● Sluit je hand rond het zakje en knijp met je hele handpalm.
● Plaats de wijs- en middelvinger van je andere hand op de clutch om je
decoratietas te stabiliseren.
● TIP: Voordat u aan een project begint, oefent u met pijpen op vetvrij papier, een
snijplank of een ander vlak oppervlak dat schoongeveegd kan worden.

Tips voor het glazuur met open
sterren De tips voor het glazuur met open sterren in uw kit zijn populair voor het
glazuur van cupcakes en taarten. Wanneer ze in één continue beweging worden
rondgedraaid, vormen ze licht getextureerde ruches; Als ze schuin worden gehouden,
vormen ze kleine, schelpachtige klodders die kunnen worden gebruikt als rand voor de
bodem van een cake. Spuit naar beneden in korte uitbarstingen in een hoek van 90
graden om "edelstenen" te creëren die geweldig zijn voor meringue-kusjes,
mini-cupcakes of kleine straaltjes botercrème.
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Sluiten Star Piping Tips
Deze piping tips in uw set zijn perfect voor het spuiten van gegolfde botercrème op uw
cupcakes en voor het decoreren van taarten en koekjes. Gesloten stertuiten creëren een
meer gedefinieerde textuur dan open steruitlopen omdat hun ribbels smaller zijn. De
afbeelding hieronder laat zien hoe deze glazuurtips eruit zullen zien in je taartset.
De punt aan de linkerkant op de onderstaande foto is geweldig voor het aanbrengen van
geschulpte randen of het toevoegen van kleine toefjes botercrème. Het middenkant
zorgt voor veel gegolfde en getextureerde traanbloemen. Deze tip werkt ook goed voor
randen en zelfs voor kleinere cupcakes.
De punt aan de rechterkant is een strakkere gesloten sterpunt die gegolfde
druppelbloemen kan spuiten. Let op: leidingen langs randen kunnen een beetje
temperamentvol worden.

Round Piping Tips
Plain Round Piping Tips worden gebruikt om de simpele en ronde swirls op onze
cupcakes en taarten te spuiten. In de kleinere maten zijn ze geweldig voor het toevoegen
van details aan taarten, het toevoegen van centerpieces aan suikerbloesems of zelfs voor
het spatten op namen. U vindt een verscheidenheid aan ronde tips in uw kit.
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Petal of Ruffle Icing Tips
Deze tips zijn ideaal om prachtige botercreme ruches aan je taart toe te voegen of om
indrukwekkende bloemen op cupcakes en koekjes te spuiten. Zorg er altijd voor dat het
dikkere uiteinde van de bies zich het dichtst bij de cake bevindt en dat het dunnere
uiteinde naar boven wijst voor de meest delicate en gedefinieerde look. Deze tips
kunnen ook worden gebruikt om botercrèmeranden voor uw cake te maken.

Bladglazuurtips
Deze glazuurtips helpen u mooie blaadjes te maken en zijn handig om snel details aan
taarten en koekjes toe te voegen. Ze zijn ook handig als je blaadjes wilt voor
druppelbloemen of cupcakes met rozet-bies. De truc is om te oefenen met het
vasthouden van de punt in verschillende hoeken om te ontdekken wat voor jou werkt.
De onderstaande foto toont twee hoofdtypen bladpijptips. De linker heeft een grote
V-inkeping die een glad blad creëert dat vol is aan de basis en taps toeloopt naar het
einde toe. De rechter veter met de kleinere opening heeft een snit aan de bovenkant en
zijkanten met een kleine inkeping in het midden. Dit helpt om een meer warrig blad te
maken.
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Uw Russische spuitmondjes gebruiken
De nieuwe alles-in-één Russische spuitmondjes in uw set maken het supereenvoudig om
prachtige botercrèmebloemen op uw taarten, cupcakes of wat u ook bakt te spuiten.
Hier is een stap-voor-stap handleiding overje doen met de Russische spuitmondjes.Vul
kunt

je spuitzak met een Russische spuittip
en vul de zak met botercrème. Oefen
druk uit op de zak totdat de botercrème
door alle openingen begint te prikken.
Veeg de punt van het mondstuk schoon
voordat u begint met ontwerpen.
Houd het platte uiteinde van de punt
net boven het cakeoppervlak waarop u
wilt spuiten. Oefen gelijkmatige druk uit
op de spuitzak terwijl u deze zo recht
mogelijk omhoog trekt. Laat de druk los
als je voor driekwart klaar bent met je
bloemblad. Blijf de spuitzak omhoog
trekken totdat de botercrème van de
punt komt.
Houd al je bewegingen langzaam
en zorg ervoor dat de bloembladen
en het midden niet op elkaar vegen.
Oefen 2 of 3 seconden druk uit, laat
dan los en trek weg. Ga door met
het besproeien van bloemen om de
rest van het te decoreren gebied op
te vullen.
Vervolgens kun je je V-vormige glazuurtip
gebruiken, deze aan een nieuwe zak bevestigen die
je gaat vullen met groen glazuur, en blaadjes op je
taart leggen:

Gebruik je bloemnagel om
bloemvormige rozen te maken
In de volgende sectie wordt uitgelegd hoe Je gebruikt je bloemnagel
om rozen te maken.

15

Begin door de basis van de nagel tussen duim en wijsvinger van de hand te houden
zonder de zak met versieringen vast te houden (een linkshandige persoon zal
bijvoorbeeld de bloemnagel meestal met zijn of haar rechterhand vasthouden). Oefen
met het naar buiten rollen van de nagel, weg van je pols.
Als je wilt, kun je een klein vierkant stukje perkamentpapier op je
bloemennagel plaatsen (met een klein beetje glazuur om het op zijn
plaats te houden). Zo kun je je bloemen op een vlakke ondergrond
overbrengen. Als u echter van plan bent om de bloemenlifter uit de set
te gebruiken om uw bloem over te brengen op uw cake, hoeft u geen
perkamentpapier te gebruiken.
Plaats een kleine klodder glazuur op het midden van de nagel om een
glazuurbloemvierkant vast te houden. Begin met het spritzen van de
bloembladen aan de kant van de nagel die zich het dichtst bij je
vingertoppen bevindt door je glazuurpunt onder een hoek te houden,
zoals weergegeven in de afbeelding.

Terwijl je fluit, moet je de nagel draaien om het bloemblad te
voltooien of meer bloembladen toe te voegen. Draai de nagel naar
buiten, weg van je pols, om meer bloemblaadjes toe te voegen.
Blijf draaien totdat je een laag bloemblaadjes hebt voltooid.

Uw bloemen overbrengen met behulp van uw
Flower Lifter
Om uw bloemen rechtstreeks op uw taart over te brengen, hebben we u een
bloemenlifter geleverd. Open gewoon de schaar en knip ze voorzichtig om je ijsbloem.
Breng ze vervolgens over naar je cake en open langzaam je schaar terwijl de onderkant
van de bloem de cake raakt.
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we een klein jong Brits bedrijf en zouden uw feedback over
dit product zeer op prijs stellen. Als je klantervaring je beviel,
raden we je aan een goede recensie voor ons product achter
te laten via de Amazon-website.
Dit zou ons bedrijf enorm helpen om te groeien en uit te
breiden.
Klanttevredenheid is onze topprioriteit, dus laat het me
weten als we iets kunnen doen om je ervaring te verbeteren.
(Wij zijn niet tevreden als u niet tevreden bent).
Bedankt voor je recente aankoop, we hopen dat je dit e-book
nuttig vond en wensen je veel bak- en decoratieplezier!

vriendelijke groeten,

The Kit Company
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