
De ‘dubbele dakdekker’ methode



Inleiding

Een tompouce op een nette manier naar binnen werken is nog niet zo’n eenvoudige, en 
eerder een gênante klus. Er zijn vele technieken om een tompouce op te eten. Van de 
hak- tot aan de praktechniek: er zijn vele manieren op de markt die uit leggen hoe je deze 
lekkernij op kan eten. Maar wat werkt nu echt? 
 
Doordat tompouce eten door de 
hedendaagse technologie gezien wordt 
als een activiteit waar iedereen verstand 
van heeft, doen er vele verhalen de ronde. 
Verhalen die het proces van het eten 
van een tompouce ernstig bemoeilijken. 
Gelukkig hebben wij eens en voor altijd dé 
methode om een tompouce op een goede 
manier op te smikkelen.

Door jarenlange ervaring van onze oprichter 
Tom Poes, en de specialisten die al jaren 
met hem samenwerken hebben wij de 
dubbele dakdekker methode ontwikkeld 
die het eten van een tompouce weer 
eenvoudig maakt en een tompouce eten 
weer terugbrengt zoals het zo hoort zijn: 
een heerlijke ervaring! 

Dankzij het testen, en proberen van onze 
methode kunnen wij met zekerheid zeggen 
dat het in de praktijk een doorslaand succes 
is en belangrijk: iedereen kan het leren! 

In de dubbele dakdekker methode komen 
alle belangrijke aspecten van het eten van 
een tompouce naar voren: u heeft voortaan 
geen last meer van vieze vingers en zal in 
het gehele proces schoon blijven, u zult 
nooit meer u genegeerd voelen tegenover 
uw bezoek en het belangrijkste: het is erg 
gemakkelijk. Iedereen kan het leren. Wil 
jij ook weer met plezier een tompouce 
eten? Lees dan snel verder! In vijf simpele 
stappen zult u weer een tompouce kunnen 
eten als nooit tevoren!



Stap 1: De bouw van de tompouce

Stap 2: Het demonteren van de dakdekker

Voordat we overgaan tot de rest van de stappen is het belangrijk om een heel belangrijk 
aspect van het tompouce eten met u te delen: het eten van een tompouce is eerder een 
demonteerkwestie, dan dat u het ding in zijn geheel netjes naar binnen kunt schuiven. U zult 
de bouw van de tompouce moeten respecteren in de manier waarop u het wilt eten.  

In deze eerste stap is het dan ook van belang dat u eens rustig de tijd neemt om de bouw 
van de tompouce in u op te nemen. Leg uw tompouce op een schoon bord en identificeer 
de bovenkant (vanaf nu: de dakdekker), het middelste gedeelte van de tompouce die gevuld 
is met vanilleroom, en daarnaast de onderkant (vanaf nu: de onderdekker). Wanneer u deze 
onderdelen heeft gevonden, bent u klaar voor stap twee.

Wanneer u de bouw van de tompouce tot u genomen heeft is het tijd voor de volgende stap. 
In onderdeel twee van onze speciale dubbelde dakdekker methode zal u meteen actief aan de 
slag gaan en de dakdekker van de tompouce demonteren. 

De dakdekker is doorgaans het gedeelte van een tompouce wat de meeste mensen het 
lekkerste vinden. Maar het is zonde om dit onderdeel losstaand van de rest van de tompouce 
te eten, wat normaliter door veel mensen gedaan wordt. Erg jammer, want juist door de drie 
onderdelen van een tompouce te combineren krijgt u die ongekende smaaksensatie waar u 
nog urenlang plezier van zult hebben. 

Pak dus een mes, en snij de dakdekker van de rest van de tompouce. Dit gaat het 
gemakkelijkste als u een klein laagje tompouce aan de dakdekker laat zitten en het 
mes rustig door de room laat glijden. Wanneer u de dakdekker van de gehele tompouce 
gescheiden hebt, legt u de dakdekker naast de rest van de tompouce neer.



Stap 3: Het verplaatsen van de dakdekker

Stap 4: Vierendelen

In stap twee heeft u succesvol de dakdekker van de gehele tompouce gedemonteerd: Goed 
gedaan! Dan is het nu alweer tijd voor stap drie van de dubbele dakdekker methode. In deze 
stap doen we onze naam eer aan. 

Voor dit onderdeel is het van belang dat u zorgvuldig te werk gaat en u aandacht erbij houdt 
door de verschillende handelingen die u moet verrichten. Lees deze instructie een paar keer 
goed door voordat u tot handeling overgaat om de kans op fouten zichtbaar te verkleinen. 

Voor deze stap zal u de gehele tompouce om moeten draaien, waardoor de onderdekker ook 
een dakdekker wordt. Het is hierbij vooral belangrijk dat u de room op zijn plek laat zitten 
en de tompouce hier volledig op kan steunen. Is dat u gelukt? Dan mag u de oorspronkelijke 
dakdekker met de glazuurlaag bovenop de tompouce in zijn geheel plaatsen. Ook gelukt? Dan 
bent u erin geslaagd om een dubbele dakdekker te creëren. Geweldig! Nog maar twee stappen 
en u bent er klaar voor om de tompouce zonder problemen op te eten!

Als u deze fase heeft bereikt dan mag u trots op uzelf zijn! U heeft het enorm ver geschopt, en 
bent er bijna. Geef daarom nog niet op en zet nog even door voor die laatste loodjes. 

In onderdeel vier van ons plan vertellen wij welke techniek u moet gebruiken om de tompouce 
op te eten. U heeft de tompouce nu gedemonteerd tot een hapbaar geheel, maar zonder juiste 
eettechniek zal u alsnog met vieze vingers overblijven. 

In de dubbele dakdekker methode van Tompouceonline.nl leggen wij voordat we tot het eten 
overgaan het volgende bestek klaar: een mes, een vork en een lepel. In deze stap zullen wij de 
tompouce in vier delen splitsen met behulp van een mes en een vork. Dit doet u als volgt: prik 
met de vork loodrecht in het midden van de tompouce zodat alle onderdelen netjes aan uw 
vork gerijgt worden. Snij vervolgens met een scherp mes de tompouce doormidden. Herhaal 
dit proces voor de overige twee delen. Eventueel kunt u naar smaak de tompouce nog in 
meerdere delen opsplitsen. 

Klaar? Dan kunt u zich opmaken voor het laatste, en tevens leukste onderdeel van deze 
methode: stap vijf!



Stap 5: Eet smakelijk!

De tompoezen van Tompouceonline.nl

Gefeliciteerd! U bent bij stap vijf aangekomen. Stap vijf is wellicht het eenvoudigste van ons 
dubbele dakdekker stappenplan. Namelijk: het eten van de tompouce! En wat denkt u: dat kan 
nu gewoon op een schone manier. 

In dit laatste onderdeel pakt u de lepel die u in stap vier al klaargelegd heeft. Met de lepel 
kunt u de room, en dubbelde dakdekkers eenvoudig op uw lepel schuiven. Eventueel met 
behulp van een mes. Hoe u de tompouce daarna moet verorberen hoeven we u hopelijk niet 
meer uit te leggen, dus rest ons nog één ding: Eet smakelijk!

Heeft u door het lezen van onze speciale dubbele dakdekker methode ook honger gekregen? 
Ga dan snel naar onze website en kies de tompouce die bij u past! Door voor ons te kiezen 
geniet u van vele voordelen:

Snelle levering
Een uitgebreid aanbod
Gepersonaliseerde tompoezen
Een tompouce voor elke gelegenheid
Ervaren tompoucemakers
Korting op uw eerste aankoop
Spaar voor korting
Gratis tompouce op uw verjaardag
Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief
Regelmatig nieuws over uw favoriete lekkernij

Neem vooral ook een kijkje op onze site: www.tompouceonline.nl om alle voordelen eens 
rustig te bekijken. 

Heeft u na het lezen van onze dubbele dakdekker methode nog vragen, of hulp nodig? Of wilt 
u gewoon meer weten over onze tompoezen? Schroom dan niet om ons te contacteren op: 
0570 - 57 36 60 of te mailen naar info@succesfactor.nu. Of kom eens langs op de koffie of me 
te praten over de mogelijkheden, en waar u ons vakmanschap meteen kunt proeven. U kunt 
ons vinden aan de Teugseweg 18 te Deventer.

http://tompouceonline.nl
mailto:info%40succesfactor.nu?subject=De%20%27dubbele%20dakdekker%27%20methode
https://goo.gl/maps/obneeUqVQPn

