PageSpeed Insights

Mobile

62 / 100 Snelheid
Dit moet worden gecorrigeerd:

JavaScript en CSS in content boven de vouw die het weergeven
blokkeren, verwijderen
Uw pagina heeft 4 blokkerende scriptbronnen en 2 blokkerende CSS-bronnen. Dit veroorzaakt
vertraging bij het weergeven van uw pagina.

Geen van de content boven de vouw op uw pagina kan worden weergegeven zonder te wachten
totdat de volgende bronnen zijn geladen. Probeer blokkerende bronnen uit te stellen of asynchroon
te laden of parseer de essentiële gedeelten van die bronnen rechtstreeks in de HTML.
Verwijder JavaScript-code die het laden blokkeert:
http://use.typekit.net/ik/HATXiyC6hbeFnxHY0NkkpsQKgDb9kskqcb4hXUMPk3XfeGwIfFHN4UJ
LFRbh52jhWD9UFD4KF2myZQsKw2mcFQBKZ2SUFRgqwy7dMPG0dA8R-eB8dfu3jW4nZWJl-eo
1ZPoDSWmyScmDSeBRZPoRdhXCdeNRjAUGdaFXOeuTjhyyZA3lSeBk-hmkOAy0Zh90SaBujW
48Sagyjh90jhNlOYsGZWgyScl8SKoRdhXCiaiaOcuTjhyyZA3lSeBk-hmkOAy0Zh90SaBujW48Sa
gyjh90jhNlOYiaikoX-em3jW4nZWJ0jhNlJ6U3ScNt-AuyOAozicIKfAZuiYmkjPu3ifG4fHCgIMMjMPM
fH6qJnMIbMg6OJMJ7fbRKHyMMeMw6MKG4f5w7IMMj2PMfH6qJn3IbMg6IJMJ7fbK3MsMMeMt6M
KGHfO2IMsMMeM96MKGHfOYIMsMMeMv6MKG4fHXgIMMjgKMfH6qJn6IbMg6bJMJ7fbKOMsMMe
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MS6MKG4fJ3gIMMjIPMfH6qJ7bIbMg6JJMJ7fbK7MsMMegJ6MKG4fJqgIMMjfPMfH6qJK6IbMg6QJMJ
7fbKemsMgeMw6MKG4fJFmIMIj2PMfH6qJyB9bMs6IJMJ7fbKBmsMgeMt6MKG4fVN9IMIjgPMfH6q
J6B9bMs6VJMJ7fbKgmsMgeMS6MKG4fJ4mIMIjIPMfH6qJyu9bMs6JJMJ7fbKJmsMgegJ6MTMgtzQ4
z39.js
http://static.squarespace.com/universal/scriptscompressed/common-1e3aeb2a0da326405bd0-min.js
http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js
https://static1.squarespace.com/static/ta/4f9adbe124ac5df956fdf900/828/scripts/combo/?sit
e.js

Optimaliseer de CSS-weergave voor de volgende URL's:
http://fonts.googleapis.com/css?family=Droid+Serif:400,400i,700,700i|Wire+One:400
http://static1.squarespace.com/static/sitecss/5172b45ae4b05f51bd7160d2/90/4f9adc1524ac
5df956fdf98f/5172b45be4b05f51bd71616e/828-05142015/1477071571708/site.css?&filterF
eatures=false

Afbeeldingen optimaliseren
U kunt vele bytes aan gegevens besparen door afbeeldingen correct op te maken en te
comprimeren.

Optimaliseer de volgende afbeeldingen om de grootte ervan te verkleinen met 109,9 KB (een
besparing van 14%).
Het comprimeren van https://static1.squarespace.com/static/5172b45ae4b05f51bd7160d2/5
1775768e4b0be6d32e661cf/56cf582159827e2a4da74468/1476886814098/Honey+Bear+-Fi
nal+cc+crop.jpg?format=1000w kan 23,6 KB besparen (een besparing van 17%).
Het comprimeren van https://static1.squarespace.com/static/5172b45ae4b05f51bd7160d2/5
1775768e4b0be6d32e661cf/57f54d4603596ebe28af67cf/1475763558389/Tomato+Heart+c
c.jpg?format=1000w kan 19,9 KB besparen (een besparing van 12%).
Het comprimeren van https://static1.squarespace.com/static/5172b45ae4b05f51bd7160d2/5
1775768e4b0be6d32e661cf/571a6eb78259b5556a1a2303/1475779968526/Tomatoes+-2.jp
g?format=1000w kan 19,4 KB besparen (een besparing van 11%).
Het comprimeren van https://static1.squarespace.com/static/5172b45ae4b05f51bd7160d2/5
1775768e4b0be6d32e661cf/57f515622994ca0ac87d001b/1475686321932/Flour+Hands+n
ew.jpg?format=1000w kan 19 KB besparen (een besparing van 11%).
Het comprimeren van https://static1.squarespace.com/static/5172b45ae4b05f51bd7160d2/5
1775768e4b0be6d32e661cf/57f54ade414fb5417c434f3c/1475763555906/Gourds+8.jpg?for
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mat=1000w kan 17,2 KB besparen (een besparing van 17%).
Het comprimeren van http://static.squarespace.com/universal/images-v6/mobile-infobar/call.png kan 2,8 KB besparen (een besparing van 93%).
Het comprimeren van http://static.squarespace.com/universal/images-v6/mobile-infobar/hours.png kan 2,8 KB besparen (een besparing van 68%).
Het comprimeren van http://static.squarespace.com/universal/images-v6/mobile-infobar/email.png kan 2,7 KB besparen (een besparing van 78%).
Het comprimeren van http://static.squarespace.com/universal/images-v6/mobile-infobar/map.png kan 2,5 KB besparen (een besparing van 63%).

Overweeg dit te corrigeren:

Comprimeren inschakelen
Wanneer u bronnen comprimeert met gzip of deflate, kan het aantal bytes worden verlaagd dat via
het netwerk wordt verzonden.

Schakel compressie in voor de volgende bronnen om de overdrachtsgrootte te verkleinen met 40,5
KB (een besparing van 69%).
Het comprimeren van http://theparker.com/universal/svg/social-accounts.svg kan 40,5 KB
besparen (een besparing van 69%).

Gebruikmaken van browsercaching
Wanneer u in HTTP-headers een vervaldatum of maximale leeftijd voor statische bronnen instelt,
geeft u de browser opdracht eerder gedownloade bronnen van de lokale schijf te gebruiken in
plaats van deze via het netwerk te laden.

Maak gebruik van browsercaching voor de volgende cachebare bronnen:
http://www.google-analytics.com/ga.js (2 uur)
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Prioriteit geven aan zichtbare content
Uw pagina vereist extra netwerkomleidingen om content boven de vouw weer te geven. Voor
optimale prestaties beperkt u de hoeveelheid HTML-code die is vereist voor het weergeven van
content boven de vouw.

De volledige HTML-reactie was onvoldoende om de content boven de vouw weer te geven. Dit geeft
meestal aan dat aanvullende bronnen (geladen na het parseren van de HTML) zijn vereist om
content boven de vouw weer te geven. Geef prioriteit aan zichtbare content die nodig is voor
weergave boven de vouw door deze rechtstreeks op te nemen in de HTML-reactie.
Slechts ongeveer 25% van de uiteindelijke content boven de vouw kan worden weergegeven
met de volledige HTML-reactie snapshot:7.

5 uitgevoerde regels

Omleidingen op bestemmingspagina vermijden
Uw pagina heeft geen omleidingen. Meer informatie over het vermijden van omleidingen voor
bestemmingspagina's.

Reactietijd van server beperken
Uw server heeft snel gereageerd. Meer informatie over optimalisatie van de reactietijd van de
server.

CSS verkleinen
Uw CSS is verkleind. Meer informatie over het verkleinen van CSS.

HTML verkleinen
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Uw HTML is verkleind. Meer informatie over het verkleinen van HTML.

JavaScript verkleinen
Uw JavaScript-content is verkleind. Meer informatie over het verkleinen van JavaScript.

100 / 100 Gebruikerservaring
6 uitgevoerde regels

Avoid app install interstitials that hide content
Your page does not appear to have any app install interstitials that hide a significant amount of
content. Learn more about the importance of avoiding the use of app install interstitials.

Plug-ins vermijden
Het lijkt erop dat uw pagina geen plug-ins gebruikt, waardoor content op veel platforms mogelijk
niet bruikbaar is. Meer informatie over het belang van het vermijden van plug-ins.

De viewport configureren
Op uw pagina is een viewport opgegeven die overeenkomt met het formaat van het apparaat,
waardoor de pagina correct kan worden weergegeven op alle apparaten. Meer informatie over het
configureren van viewports.

Formaat van content aanpassen aan viewport
De content van uw pagina past binnen de viewport. Meer informatie over het formaat van content
aanpassen aan de viewport.

Geschikte formaten voor tikdoelen
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Alle links/knoppen van uw pagina zijn groot genoeg zodat een gebruiker er gemakkelijk op kan
tikken op het touchscreen. Meer informatie over geschikte formaten voor tikdoelen.

Leesbare lettergrootten gebruiken
Deze tekst op uw pagina is leesbaar. Meer informatie over het gebruik van leesbare lettergrootten.

Desktop

71 / 100 Snelheid
Dit moet worden gecorrigeerd:

JavaScript en CSS in content boven de vouw die het weergeven
blokkeren, verwijderen
Uw pagina heeft 4 blokkerende scriptbronnen en 2 blokkerende CSS-bronnen. Dit veroorzaakt
vertraging bij het weergeven van uw pagina.

Geen van de content boven de vouw op uw pagina kan worden weergegeven zonder te wachten
totdat de volgende bronnen zijn geladen. Probeer blokkerende bronnen uit te stellen of asynchroon
te laden of parseer de essentiële gedeelten van die bronnen rechtstreeks in de HTML.
Verwijder JavaScript-code die het laden blokkeert:
http://use.typekit.net/ik/HATXiyC6hbeFnxHY0NkkpsQKgDb9kskqcb4hXUMPk3XfeGwIfFHN4UJ
LFRbh52jhWD9UFD4KF2myZQsKw2mcFQBKZ2SUFRgqwy7dMPG0dA8R-eB8dfu3jW4nZWJl-eo
1ZPoDSWmyScmDSeBRZPoRdhXCdeNRjAUGdaFXOeuTjhyyZA3lSeBk-hmkOAy0Zh90SaBujW
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48Sagyjh90jhNlOYsGZWgyScl8SKoRdhXCiaiaOcuTjhyyZA3lSeBk-hmkOAy0Zh90SaBujW48Sa
gyjh90jhNlOYiaikoX-em3jW4nZWJ0jhNlJ6U3ScNt-AuyOAozicIKfAZuiYmkjPu3ifG4fHCgIMMjMPM
fH6qJnMIbMg6OJMJ7fbRKHyMMeMw6MKG4f5w7IMMj2PMfH6qJn3IbMg6IJMJ7fbK3MsMMeMt6M
KGHfO2IMsMMeM96MKGHfOYIMsMMeMv6MKG4fHXgIMMjgKMfH6qJn6IbMg6bJMJ7fbKOMsMMe
MS6MKG4fJ3gIMMjIPMfH6qJ7bIbMg6JJMJ7fbK7MsMMegJ6MKG4fJqgIMMjfPMfH6qJK6IbMg6QJMJ
7fbKemsMgeMw6MKG4fJFmIMIj2PMfH6qJyB9bMs6IJMJ7fbKBmsMgeMt6MKG4fVN9IMIjgPMfH6q
J6B9bMs6VJMJ7fbKgmsMgeMS6MKG4fJ4mIMIjIPMfH6qJyu9bMs6JJMJ7fbKJmsMgegJ6MTMgtzQ4
z39.js
http://static.squarespace.com/universal/scriptscompressed/common-1e3aeb2a0da326405bd0-min.js
http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js
https://static1.squarespace.com/static/ta/4f9adbe124ac5df956fdf900/828/scripts/combo/?sit
e.js

Optimaliseer de CSS-weergave voor de volgende URL's:
http://fonts.googleapis.com/css?family=Droid+Serif:400,400i,700,700i|Wire+One:400
http://static1.squarespace.com/static/sitecss/5172b45ae4b05f51bd7160d2/90/4f9adc1524ac
5df956fdf98f/5172b45be4b05f51bd71616e/828-05142015/1477071571708/site.css?&filterF
eatures=false

Afbeeldingen optimaliseren
U kunt vele bytes aan gegevens besparen door afbeeldingen correct op te maken en te
comprimeren.

Optimaliseer de volgende afbeeldingen om de grootte ervan te verkleinen met 235,3 KB (een
besparing van 19%).
Het comprimeren van https://static1.squarespace.com/static/5172b45ae4b05f51bd7160d2/5
1775768e4b0be6d32e661cf/580644a11b631b4e1898b88a/1476886908538/parker+burger.j
pg?format=750w kan 40,6 KB besparen (een besparing van 30%).
Het comprimeren van https://static1.squarespace.com/static/5172b45ae4b05f51bd7160d2/5
1775768e4b0be6d32e661cf/51896221e4b08224df28064a/1476886811971/GUMMIES+1+co
py.jpg?format=750w kan 26,7 KB besparen (een besparing van 11%).
Het comprimeren en wijzigen van het formaat van http://static1.squarespace.com/static/517
2b45ae4b05f51bd7160d2/t/571a552560b5e995a334933b/1477509335852/?format=750w
kan 25,8 KB besparen (een besparing van 84%).
Het comprimeren van https://static1.squarespace.com/static/5172b45ae4b05f51bd7160d2/5
1775768e4b0be6d32e661cf/56cf582159827e2a4da74468/1476886814098/Honey+Bear+-Fi
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nal+cc+crop.jpg?format=750w kan 23,6 KB besparen (een besparing van 24%).
Het comprimeren van https://static1.squarespace.com/static/5172b45ae4b05f51bd7160d2/5
1775768e4b0be6d32e661cf/57f69d90414fb5b8169c31d7/1475780068066/bacon+and+egg
s+jpg.jpg?format=750w kan 23,4 KB besparen (een besparing van 13%).
Het comprimeren van https://static1.squarespace.com/static/5172b45ae4b05f51bd7160d2/5
1775768e4b0be6d32e661cf/57f54d4603596ebe28af67cf/1475763558389/Tomato+Heart+c
c.jpg?format=750w kan 19,9 KB besparen (een besparing van 18%).
Het comprimeren van https://static1.squarespace.com/static/5172b45ae4b05f51bd7160d2/5
1775768e4b0be6d32e661cf/53321dcae4b0c482d9f16d68/1476886813590/Salad%2B2.jpg?f
ormat=750w kan 19,6 KB besparen (een besparing van 13%).
Het comprimeren van https://static1.squarespace.com/static/5172b45ae4b05f51bd7160d2/5
1775768e4b0be6d32e661cf/571a6eb78259b5556a1a2303/1475779968526/Tomatoes+-2.jp
g?format=750w kan 19,4 KB besparen (een besparing van 16%).
Het comprimeren van https://static1.squarespace.com/static/5172b45ae4b05f51bd7160d2/5
1775768e4b0be6d32e661cf/57f515622994ca0ac87d001b/1475686321932/Flour+Hands+n
ew.jpg?format=750w kan 19 KB besparen (een besparing van 17%).
Het comprimeren van https://static1.squarespace.com/static/5172b45ae4b05f51bd7160d2/5
1775768e4b0be6d32e661cf/57f54ade414fb5417c434f3c/1475763555906/Gourds+8.jpg?for
mat=750w kan 17,2 KB besparen (een besparing van 24%).

Overweeg dit te corrigeren:

Comprimeren inschakelen
Wanneer u bronnen comprimeert met gzip of deflate, kan het aantal bytes worden verlaagd dat via
het netwerk wordt verzonden.

Schakel compressie in voor de volgende bronnen om de overdrachtsgrootte te verkleinen met 40,5
KB (een besparing van 69%).
Het comprimeren van http://theparker.com/universal/svg/social-accounts.svg kan 40,5 KB
besparen (een besparing van 69%).

Gebruikmaken van browsercaching
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Wanneer u in HTTP-headers een vervaldatum of maximale leeftijd voor statische bronnen instelt,
geeft u de browser opdracht eerder gedownloade bronnen van de lokale schijf te gebruiken in
plaats van deze via het netwerk te laden.

Maak gebruik van browsercaching voor de volgende cachebare bronnen:
http://www.google-analytics.com/ga.js (2 uur)

Prioriteit geven aan zichtbare content
Uw pagina vereist extra netwerkomleidingen om content boven de vouw weer te geven. Voor
optimale prestaties beperkt u de hoeveelheid HTML-code die is vereist voor het weergeven van
content boven de vouw.

De volledige HTML-reactie was onvoldoende om de content boven de vouw weer te geven. Dit geeft
meestal aan dat aanvullende bronnen (geladen na het parseren van de HTML) zijn vereist om
content boven de vouw weer te geven. Geef prioriteit aan zichtbare content die nodig is voor
weergave boven de vouw door deze rechtstreeks op te nemen in de HTML-reactie.
Slechts ongeveer 1% van de uiteindelijke content boven de vouw kan worden weergegeven
met de volledige HTML-reactie snapshot:7.

5 uitgevoerde regels

Omleidingen op bestemmingspagina vermijden
Uw pagina heeft geen omleidingen. Meer informatie over het vermijden van omleidingen voor
bestemmingspagina's.

Reactietijd van server beperken
Uw server heeft snel gereageerd. Meer informatie over optimalisatie van de reactietijd van de
server.

Desktop
CSS verkleinen
Uw CSS is verkleind. Meer informatie over het verkleinen van CSS.

HTML verkleinen
Uw HTML is verkleind. Meer informatie over het verkleinen van HTML.

JavaScript verkleinen
Uw JavaScript-content is verkleind. Meer informatie over het verkleinen van JavaScript.
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