YUMMIE SWEET CAKES CORONA PROTOCOL
alles om gezond en veilig te blijven!
Ik zal rekening houden met datgene wat ons allen in de greep heeft: het COVID-19 virus. Gelukkig was ik al gewend om
alle mogelijke voorzorgsmaatregelen te treffen met betrekking tot hygiëne en voedselveiligheid. Bij de creatie van mijn
Yummies zijn er daarom geen aanvullende acties nodig. Waar het wèl anders zal zijn is bij het leveren van mijn producten
en het organiseren van proeverijen. Dit document geeft daar duidelijkheid over.

Afhalen van taarten
Kom je een taart afhalen parkeer dan bij ons voor de deur en open de bagageruimte. Ik zal de taart
direct achterin je auto plaatsen. Wel zo makkelijk.
Bezorgen van taarten
Als ik mijn producten af moeten leveren zal ik van te voren met de locatie afstemmen hoe laat en waar
dat moet gebeuren. Ik zal tevens bespreken hoe de anderhalve meter gerespecteerd wordt en op welke
wijze ik daar een bijdrage in kan leveren. Indien gewenst zal ik handschoenen en een mondkapje dragen.
Bruidstaartproeverij
Hebben wij een bruidstaartproeverij afgesproken en is één van ons ziek dan maken we een nieuwe
afspraak. En met ziek bedoelen we verkoudheid, niesen, hoesten, koorts, etc. Zelfs met een beetje
van deze verschijnselen nemen we geen risico. Alles voor jullie en mijn gezondheid!
Een bruidstaartproeverij vindt plaats in onze woning. Van te voren reinig ik alles waar jullie mee in
contact zullen komen. Deurknoppen, stoelen, het aansnijmes, etc. Ik zorg voor desinfectant en tissues.
Ik verzoek jullie om met maximaal twee personen te komen en altijd minimaal anderhalve meter
afstand tot mij te bewaren.
Jullie zijn meer dan welkom, en ik leer jullie heel graag kennen, maar helaas, we schudden geen
handen. Ik vraag jullie om zelf de deur te sluiten en ga jullie voor.
Jullie nemen plaats aan mijn eettafel en ik voorzie jullie van drinken. Ik plaats de drankjes aan het einde
van de tafel en vraag jullie om die zelf te pakken. Vervolgens neem ik schuin tegenover jullie plaats.
Ik respecteer daarbij de anderhalve meter afstand. Dat is niet zo moeilijk, want we beschikken over
een eettafel die drie en een halve meter lang is. De vier proeftaartjes staan reeds voor jullie klaar. Ik
zou ze met liefde aansnijden en uitserveren, maar dat zal ik nu aan jullie over laten.
Voor de rest blijft het zoals het altijd al gaat. We bespreken uitgebreid jullie wensen en ik laat op mijn
laptop, die tussen ons in op een draaiplateau staat, de verschillende mogelijkheden zien. Als we alles
hebben afgerond helaas geen afscheid aan de deur, maar ik vraag jullie zelf de deur achter je dicht te
trekken.
Jullie trouwdag
Wat daarna beslist niet veranderd is dat ik met alle liefde en heel veel passie jullie bruidstaart ga
verzorgen en deze aflever op de afgesproken locatie. Vergeet niet om goede afspraken te maken over
hoe het aansnijden en het uitserveren van de taart zal gaan. Maak er een mooie dag van en blijf gezond!

