
Bánh Kem Cẩm
Châu

Category Hướng Dẫn Mua Hàng

QUY ĐỊNH CHUNG - QUY TRÌNH THỰC
HIỆN

Description

QUY ĐỊNH CHUNG

- Thời gian làm việc từ 7h – 21h hàng ngày
- Nhận giao bánh từ 7h sáng đến 17h chiều hàng ngày có tính phí ship
tùy theo khu vực.
- Khách hàng đặt bánh online trên website sẽ được tư vấn và trả lời ngay
khi có thể. Thông báo cho khách hàng khi sản phẩm được giao.

QUY TRÌNH THỰC HIỆN
- Quý khách chọn mẫu bánh gửi FB, viber/zalo. Chúng tôi sẽ tư vấn cho
quý khách trong thời gian sớm nhất có thể.
- Quý khách đặt bánh có thể đến lấy trực tiếp tại shop, hoặc chúng tôi sẽ
giao đến tận nơi (có tính phí giao hàng tùy khu vực khách hàng ở)
- Quý khách có thể thanh toán trực tiếp khi nhận hàng (đối với khách
hàng đặt bánh online) hoặc chuyển khoản trước cho chúng tôi

Category Góc Thông Tin

CÁC ĐIỀU KIỆN HẠN CHẾ

Description

- Bánh kem là sản phẩm đặc biệt cần được lưu giữ trong môi trường
lạnh, không nên để bánh ở nhiệt độ ngoài trời quá lâu (đặc biệt là bánh
lạnh).
- Khi nhận bánh, quý khách vui lòng giữ bánh trong tủ lạnh để bánh được
bảo quản tốt nhất.

Category Góc Thông Tin

TIÊU CHUẨN DỊCH VỤ

Description

- Bánh kem sẽ được giao đến người nhận sau khi quý khách đặt hàng (có
tính phí ship tùy theo khu vực)
- Trong quá trình đặt hàng quý khách có thể đồng ý hoặc không đồng ý
cung cấp thông tin cá nhân (trừ những thông tin bắt buộc phục vụ tốt cho
việc giao hàng thuận tiện như số điện thoại và địa chỉ giao nhận).
- Để đảm bảo cho quá trình sản xuất và giao bánh đến khách hàng đúng
thời hạn, quý khách vui lòng đặt bánh càng sớm càng tốt và tối thiểu
trước 6h (tính theo giờ hành chính).

THÔNG TIN CHỦ SỞ HỮU
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Category Góc Thông Tin

Description

- Hộ kinh doanh: Cẩm Châu
- Địa chỉ: 133 Lê Hồng Phong – TP. Buôn Ma thuột
- Điện thoại : 0500.3853.083
- Chủ cơ sở: Quách Mỹ Thanh
- MST: 6000.430.130
- Email: camchaubakery@gmail.com

Category Góc Thông Tin

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ HÀNG

Description

- Quý khách có thể đổi trả hàng khi sản phẩm giao không đúng đơn đặt
hàng. Đề nghị quý khách đặt bánh tối thiểu trước 6 tiếng (theo giờ hành
chính) để chúng tôi thuận tiện sắp xếp lịch sản xuất.

- Bánh kem, bánh mousse, các loại bánh âu là sản phẩm yêu cầu bảo
quản trong môi trường lạnh nên không thể để ở nhiệt độ ngoài trời quá
lâu (đặc biệt là bánh mousse, bánh kem lạnh). Vì vậy khi nhận bánh quý
khách vui lòng bảo quản bánh trong tủ lạnh theo nhiệt độ qui định.

Category Góc Thông Tin

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ
NHÂN

Description

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP
- Để truy cập và sử dụng dịch vụ tại banhkemcamchau.com, quý khách
có thể được yêu cầu đăng ký thông tin cá nhân với chúng tôi (đăng ký
thành viên), thông tin bao gồm địa chỉ email, họ tên, số điện thoại liên
lạc, địa chỉ, tên đăng nhập mật khẩu.
2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN
Chúng tôi sử dụng thông tin Thành viên cung cấp để:
- Tư vấn cho khách hàng khi mua sản phẩm
- Giải đáp thắc mắc của khách hàng
- Cập nhật thông tin mới nhất của chúng tôi đến quý khách hàng. Lấy ý
kiến đóng góp của khách hàng đối với sản phẩm của chúng tôi cung cấp
khi quý khách đăng ký nhận thông báo qua email.
3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN
- Thông tin cá nhân của thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của
banhkemcamchau.com, và sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy
bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. 
4. ĐỊA CHỈ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN
Các thông tin của thành viên được lưu trữ trên máy chủ đặt tại một bên
cung cấp thứ ba với điều khoản chỉ được phép truy cập bởi
banhkemcamchau.com
- Địa chỉ: số 133 Lê Hồng Phong, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Dak Lak
- SĐT: 0500.3853.083
- Email: banhkemcamchau@gmail.com
5. QUYỀN CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA THÀNH VIÊN
- Thành viên có quyền đăng nhập để chỉnh sửa hoặc xóa bỏ thông tin
của mình. Hoặc có thể yêu cầu ban quản trị thực hiện việc này.
6. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG
- Chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của thành viên
trên banhkemcamchau.com. Không cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba
khi không có sự đồng ý của thành viên.
- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến
mất dữ liệu cá nhân Thành viên, banhkemcamchau.com sẽ có trách
nhiệm thông báo cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông
báo cho Thành viên được biết.
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- Ban quản trị khuyến cáo Thành viên nên bảo mật các thông tin liên
quan đến mật khẩu truy xuất của mình và không chia sẻ cho bất kỳ ai
khác. Nếu sử dụng máy tính chung nhiều người, Thành viên nên đăng
xuất hoặc thoát hết tất cả cửa sổ website đang mở.

Category Góc Thông Tin

Lịch sử ra đời và ý nghĩa của Bánh sinh
nhật

Description

Ngày nay bánh sinh nhật đã trở nên quá quen thuộc với tất cả mọi người
nhưng nguồn gốc ra đời hay tại sao nó lại có hình tròn không phải ai cũng
biết. Hãy để mình “bật mí” cùng bạn nhé!

1. Lịch sử ra đời:

Trong văn hóa phương Tây, bánh sinh nhật là món tráng miệng được
dùng trong bữa tiệc sinh nhật. Bánh thường được trang trí với tên của
người chủ bữa tiệc sinh nhật có kèm theo lời chúc mừng. Ngoài ra, người
ta còn cắm trên bánh một số ngọn nến bằng số tuổi hiện tại của người tổ
chức sinh nhật để cầu mong nó mang lại may mắn. Bánh sinh nhật
thường là loại bánh xốp mềm và hương vị được ưa thích nhất là sô cô la.
Nguồn gốc của chiếc bánh sinh nhật bắt đầu từ thời cổ đại.Chiếc bánh
khi đó rất khác với ngày nay. Người ta cũng cho rằng từ “cake” (chiếc
bánh) xuất hiện từ thế kỷ 13 và xuất phát từ từ “kaka” theo tiếng Na Uy
cổ.

Thời Hy Lạp cổ đại, người ta làm bánh ngọt hoặc bánh mỳ hình tròn để
đưa tới đền thờ thần Artemis – thần Mặt Trăng. Từ đó phong tục làm
bánh sinh nhật ra đời. Tuy nhiên một số học giả lại tin rằng truyền thống
làm bánh sinh nhật bắt nguồn từ nước Đức thời Trung Cổ. Khi đó chiếc
bánh mỳ ngọt được làm mô phỏng hình dáng đức chúa hài đồng quấn
trong tã để mừng ngày sinh của Chúa. Về sau người ta bắt đầu làm bánh
mừng sinh nhật các em bé gọi là Kinderfest. Người Đức cũng làm một
loại bánh đặc biệt khác gồm nhiều tầng gọi là Geburtstagorten.

Ban đầu bánh có mật ong và hạt, quả khô hình dáng giống chiếc bánh
mỳ. Theo các nhà nghiên cứu ẩm thực, chính những người Hy Lạp cổ đại
là những người đầu tiên tạo ra kĩ thuật làm bánh.
Vào khoảng thế kỷ 17, châu Âu đã đạt được thành tựu đặc biệt trong kĩ
thuật làm bánh.Họ làm ra loại bánh có dạng tròn và phủ kem. Điều này
chủ yếu là nhờ sự phát triển trong công nghệ chế tạo lò nướng, khuôn
chế biến thực phẩm và đường tinh luyện. Khuôn bánh được làm làm bằng
gỗ hoặc kim loại, đặt trên chảo phẳng để định dạng bánh.

Lớp kem phủ trên bánh ban đầu được làm từ hỗn hợp đun sôi gồm
đường, lòng trắng trứng và hương vị. Sau đó kem được đổ lên trên bánh
và rồi bánh lại được đặt vào lò nướng.Sau khi lấy ra, lớp kem nguội đi
nhanh chóng tạo thành một lớp phủ như lớp băng cứng, bóng loáng.
Bánh xốp và lớp kem ngon là món ăn rất được ưa chuộng vào thời
Victoria.

Đến giữa thế kỷ 19 thì nó trở thành loại bánh mà chúng ta biết ngày nay.
Hương vị, dáng vẻ của bánh được cải tiến nhờ sử dụng bột mỳ trắng tinh
luyện và việc dùng bột nướng thay cho bột ủ men.

2. Tại sao bánh sinh nhật lại có hình tròn?

Trước đây bánh sinh nhật thường có dạng hình tròn, thậm chí ngày nay
bánh sinh nhật chủ yếu cũng là hình tròn. Các học giả cho rằng đây là do
tín ngưỡng tôn giáo và do kĩ thuật làm bánh làm nên hình dạng như thế.
Những người Hy Lạp gắn hình dáng tròn của bánh với nữ thần Mặt Trăng
– Artemis. Họ thậm chí còn thắp nến lên bánh để làm cho nó sáng lung
linh như mặt trăng.

Lại có ý kiến cho rằng từ thời cổ đại người ta làm bánh hình tròn để biểu
trưng cho vòng quay thời gian qua các năm. Những chiếc bánh hình tròn
được ưa thích vì chúng đại diện cho vòng tuần hoàn của tự nhiên mà cụ
thể nhất là nó mang hình dáng của mặt trời và mặt trăng.
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Lý do về kĩ thuật là bởi những chiếc bánh chúng ta biết tới ngày nay xuất
phát từ bánh mỳ. Vào thời cổ đại bánh được làm bằng tay. Theo đó chúng
được nặn theo hình dáng những quả bóng tròn và được nướng trong lò
hoặc trong những chiếc chảo đáy nông. Đến lúc bánh chín thì chúng có
hình dạng tròn như chúng ta vẫn thấy.

Ngày nay người ta có thể làm những chiếc bánh với thật nhiều hình dáng
và kích thước khác nhau.

3. Truyền thống thắp nến trên bánh sinh nhật:

Người Hi Lạp cổ cho rằng việc cắm nến lên bánh sinh nhật là để tôn thờ
Nữ thần Mặt trăng ở đền thờ Arthemis và làm cho hình ảnh chiếc bánh
trông giống như mặt trăng. Do đó người Hi Lạp thường dùng nến màu
vàng nhạt cắm xung quanh chiếc bánh để khi thắp, ánh nến sẽ phủ màu
vàng trong bánh giống như mặt trăng tròn, phù hợp với các nghi lễ thờ
Nữ thầm Mặt trăng.

Người Đức khi xưa lại tin rằng nến thắp trên bánh sinh nhật là tín hiệu
truyền cảm hình ảnh “ánh sáng của sự sống”. Do đó người Đức đã cắm
1 cây nến cỡ lớn ở giữa chiếc bánh sinh nhật để “ánh sáng sự sống” này
toả ra rực rỡ, lung linh.
Tuy nhiên, 1 số nhà ngiên cứu văn hoá cho biết tục lệ cắm nến lên bánh
mừng sinh nhật có thể bắt nguồn từ đức tín của người công giáo, rằng
Chúa ở trên trời, và để ó thể liên hệ được với Chúa thì người ta phải
nương nhờ vào ánh sáng và khói của những ngọn nến. Vì lí do này mới
có tục thắp nến lên bánh sinh nhật để cho Chúa hiểu thấu lời cầu
nguyện của chủ nhân lễ sinh nhật.

Cho dù tục lệ thắp nến lên bánh sinh nhật nhằm mục đích gì thì nó vẫn
được lưu truyền và phổ biến ở khắp mọi nơi trên thế giới.Mặt khác, tục lệ
này cũng xuất hiện thêm nhiều đức tín mới.

Chẳng hạn có nhiều người cho rằng phải thắp số ngọn nến lên bánh
sinh nhật bằng với số tuổi của chủ nhân lễ mừng sinh nhật, và nếu chủ
nhân chỉ 1 lần thổi có thể làm tắt toàn bộ số nến thì người đó sẽ may
mắn suốt năm hoặc lời cầu nguyện của họ sẽ trở thành hiện thực.
Ngược lại, nếu ko thể thổi tắt nến trên bánh sinh nhật thì có nghĩa là lời
cầu nguyện của chủ nhân sẽ ko linh nghiệm.

Truyền thống này cũng được cho là xuất phát từ thời Hy Lạp cổ. Khi đó
người ta thắp nến trên bánh làm cho nó sáng lung linh như mặt trăng để
đưa đến đền thờ Artemis. Một số học giả lại tin rằng khói từ ngọn nến sẽ
mang những điều ước của họ lên với các vị thần trên trời. Những người
khác cho rằng truyền thống này bắt nguồn từ nước Đức. Ở đó người ta
có truyền thống cắm một ngọn nến to ở giữa chiếc bánh để biểu tượng
cho “ánh sáng cuộc đời”.

Ở nước Anh vào thời Trung Cổ người ta cũng thường cho những vật
mang tính biểu tượng như đồng xu, nhẫn, và cái đê (dùng khi khâu vá)
vào trong bột làm bánh. Họ tin rằng những ai tìm thấy đồng xu thì sẽ giàu
có còn những người không may tìm thấy cái đê thì sẽ không thể kết hôn
được. Người tìm thấy chiếc nhẫn tức là được tiên đoán trước sẽ sắp sửa
kết hôn. Thậm chí đến ngày nay người ta vẫn còn theo phong tục này và
họ để những vật trang trí nhỏ, đồng xu giả, những chiếc kẹo nhỏ trong
bánh.

Nếu chiếc bánh bị rơi khi đang nướng thì có nghĩa đó là điềm xấu và báo
hiệu trước một năm tồi tệ cho người chủ bữa tiệc sinh nhật.

Ngày nay, chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật sẽ thầm ước một điều trước
khi thổi tắt nến với niềm tin rằng thổi tắt hết nến trong một hơi có nghĩa
là điều ước sẽ thành hiện thực và họ sẽ có một năm may mắn. Một vài
nơi người ta còn quệt lên tên của người ở trên bánh trước khi cắt bánh để
cầu mong may mắn.

Category Liên Hệ

Liên hệ

Description
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Gọi điện ngay cho chúng tôi để được tư vấn trực tiếp và mua loại bánh
mình thích.

- Địa chỉ: 133 - 135 Lê Hồng Phong, Buôn Ma Thuột

- Giờ làm việc: từ 7h00 - 21h00 tất cả các ngày trong tuần

Đặt hàng qua số điện thoại: 0500.3853.083 - 0500.6251.009 -
0966.339.083
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Category Góc Thông Tin

10 loại bánh ngọt ngon nhất thế giới

Description

Trang CNN vừa liệt kê danh sách các món bánh ngọt được đánh giá là
ngon nhất thế giới. Phần lớn loại bánh trong danh sách này đều là những
cái tên "kinh điển".
 - Bánh pho mát, Mỹ
Đây là loại bánh ngọt được làm chủ yếu từ phô mai, tạo vị béo ngậy.
Phía trên người ta có thể phủ thêm mứt. Chiếc bánh pho mát kem được
làm từ những năm 1800 và trở thành một trong những món bánh quen
thuộc của người dân New York. 

- Tiramisu, Italy
Tiramisu là loại bánh ngọt tráng miệng vị cà phê rất nổi tiếng của Italy,
gồm các lớp bánh quy Savoiardi nhúng cà phê xen kẽ với hỗn hợp trứng,
đường, phô mai mascarpone đánh bông, bột cacao. Món bánh này còn có
một tên gọi khác, là "thiên đường ở trong miệng", nhằm ca ngợi độ ngon
của Tiramisu. 

- Bánh Swedish Princess, Thụy Điển
Bánh công chúa của Thụy Điển là món bánh ngọt truyền thống, nhiều
người yêu thích. Ban đầu, bánh được làm để phục vụ hoàng gia, được
làm từ mứt, trứng, sữa, kem và cốt bánh bông lan, bao phủ phía trên là
lớp bánh hạnh nhân (thường có màu xanh). Vete-Katten, Thụy Điển là nơi
tuyệt nhất để thưởng thức món bánh mang tên đài các này. 

- Bánh Black Forest, Đức
Đây là một kiểu bánh có nguồn gốc từ Đức với tên gốc là Schwarzwälder
Kirschtorte. Nó bao gồm nhiều lớp bánh chocolate sponge, phủ váng sữa
đánh tơi, maraschino cherry và chocolate bào mỏng. 

- Bánh Madeleines, Pháp
Đây là món ăn đơn giản, quen thuộc nhưng rất được yêu thích của người
Pháp và thường được gọi với tên bánh con sò, được làm từ bột, đường,
bơ và sữa. Người ta thường tôn vinh loại bánh này với tên gọi "nàng thơ
trong các bữa tiệc trà của nước Pháp". 

- Bánh Victoria Sponge, Anh
Đây là loại bánh được đặt theo tên của nữ hoàng Anh Victoria. Một chiếc
Victoria Sponge truyền thống gồm mứt và lượng kem nhiều gấp đôi.
Bánh thường được dùng trong tiệc trà chiều của người Anh. 

- Bánh Pavlova, New Zealand
Loại bánh này được đặt theo tên của vũ công ballet hàng đầu của nước
Nga, Anna Pavlova. Đây là món bánh được tạo ra để vinh danh cô khi
Pavlova đi lưu diễn ở Australia và New Zealand trong những năm 1920.
Loại bánh này được làm từ lòng trắng trứng đánh bông với đường, bên
ngoài là lớp vỏ cứng nhưng xốp, bên trong là lớp kẹo dẻo.Bánh hay được
ăn kèm với kem tươi đánh bông và hoa quả tươi, các loại quả dâu, kiwi...

- Bánh Lamington, Australia
Lamington là chiếc bánh mang theo cả niềm tự hào của người Australia.
Bánh bao gồm lớp ruột tơi xốp, mềm mịn làm từ bột và trứng, được phủ
chocolate bóng bẩy bên ngoài và rắc dừa xung quanh. Đây là món bánh
được yêu thích trên khắp đất nước, thậm chí chính phủ Australia còn
chọn ngày 21/7 là ngày bánh Lamington. 

- Bánh rán Doraemon, Nhật Bản
Món bánh rán này đã trở thành huyền thoại đối với các fan của chú mèo
máy Doraemon trên toàn thế giới và còn có một tên gọi khác là Dorayaki.
Bánh được làm từ bột mì và nhân đậu đỏ. 

- Bánh Pandan, Singapore
Bánh Pandan còn có tên gọi khác là bánh bông lan lá dứa. Bánh có màu
xanh tự nhiên đẹp mắt, mùi thơm của lá dứa và mềm mịn, tơi xốp nhưng
cũng không quá ngọt. Đây là món bánh rất nổi tiếng ở Singapore, thường
được nhiều du khách mua về làm quà. 
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Category Góc Thông Tin

Trang trí phòng tiệc sinh nhật cho bé

Description

Trang trí không gian phòng tiệc là một phần rất quan trọng không thể
thiếu trong việc tổ chức sinh nhật. Tùy theo không gian sử dụng tại nhà
để setup phòng tiệc, các mẹ có thể tận dụng những bức tường trống
trong phòng hoặc khung cửa sổ có rèm để làm backdrop.

Ngoài ra các mẹ có thể mua thêm một số phụ kiện có sẵn và dễ sử dụng
để trang hoàng cho không gian phòng tiệc.

Lựa chọn bóng bay để tô điểm thêm cho không gian phòng tiệc, có thể là
bóng latex màu, bóng trang kim hình hoặc bóng số theo màu sắc và chủ
đề.

Khu vực trung tâm của phòng tiệc sẽ là một bàn tiệc nhỏ trang trí dễ
thương phủ khăn trải bàn lấp lánh, bên trên bày tất cả những khung hình
chụp bé qua từng giai đoạn từ lúc mới sinh tới thời điểm hiện tại. 

Category Góc Thông Tin

Kinh nghiệm tự tổ chức tiệc sinh nhật tại
nhà cho bé

Description

Bánh sinh nhật, đồ ăn/uống
Một bữa tiệc sinh nhật sẽ mất đi ý nghĩa nếu không có chiếc bánh sinh
nhật. Để giây phút mừng tuổi mới của bé được thăng hoa giúp ghi lại
những ký ức đẹp về tuổi thơ cho bé, các mẹ hãy cố gắng đầu tư ý tưởng
để chiếc bánh sinh nhật trở nên cực kỳ bắt mắt và ngon miệng. 

Trẻ thường có xu hướng thích các món ăn finger food, vì thế, nên lựa
chọn các món ăn nhỏ, gọn, sạch sẽ để các bé có thể thoải mái vui chơi. 

Các bà mẹ nên lựa chọn đồ uống phù hợp với lứa tuổi của trẻ như: nước
trái cây, sữa tươi, kem, yaourt,… Chú ý chuẩn bị ly, cốc bằng chất liệu
khó vỡ (nhựa, giấy…), tránh gây thương tích trong trường hợp rơi vỡ.

Category Hướng Dẫn Mua Hàng

Hướng dẫn mua hàng

Description

- Mua bánh trực tiếp tại cửa hàng: số 133 - 135 Lê Hồng Phong, TP.
Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk

- Thời gian làm việc từ 7am - 9pm hàng ngày

- Quý khách chọn mẫu bánh và click nút đặt hàng

- Quý khách đặt bánh qua Hotline: 0500.3853.083 – 0500.6251.009

- Tư vấn đặt hàng qua FB: facebook/camchaubakery/?fref=ts

- Tư vấn đặt hàng qua Viber/Zalo: 0966.339.083

- Chuyển khoản qua các ngân hàng:

+ Ngân hàng ACB chi nhánh Hồ Chí Minh: STK 1.629.439, chủ tài khoản
Quách Vân Hiền.
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+ Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Buôn Ma Thuột: STK
0231.000.595.881, chủ tài khoản Quách Vân Hiền.

+ Ngân hàng Đông Á, chi nhánh Buôn Ma Thuột: STK 0107.664.037, Chủ
tài khoản Quách Vân Hiền.

Category Giao Hàng

Giao hàng tận nhà

Description

Giao hàng tận nhà trong nội thành khu vực thành phố Buôn Ma Thuột.

Chi phí giao hàng tùy theo khu vực.

Tel 05003853083
Tel 05006251009
Mobile Phone 0966 339 083
E-Mail camchaubakery@gmail.com

Bánh Kem Cẩm Châu

133 - 135 Lê Hồng Phong, Buôn Ma Thuột
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