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Olá  
 
Tudo bem? 
 
Estou tentando fazer esse  manual a muito tempo, na verdade 
queria fazer um vídeo, mas, não consegui, então fiz fotos do passo 
a passo! 
 
 
Com dicas VALIOSAS! Fique atenta! 
 
 
Sabe essas lindas modelagens perfeitas que vemos nos bolos e 
doces?  
 
São muito fáceis de fazer!  
Até a confeiteira caseira pode fazer é só ter as ferramentas 
necessárias e alguns cuidados! 
 
Existem inúmeros moldes no mercado (em lojas especializadas 
em confeitaria) mas procure sempre novidades e produtos de 
qualidade. 
 
Vou ensinar 5 modelagens diferentes, cada uma tem um detalhe 
importante para que você tenha um bom resultado. 
 
DICA: não use pasta americana pura, ela não segura formato 
definido, misture sempre meio a meio de pasta para pastilhagem, 
sua modelagem vai ficar mais firme, com traços mais definidos! 
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                          Mas vamos primeiro anotar o material : 
 

Gordura vegetal 

Pincel médio de uso exclusivo para esse fim 

estecas em formato arredondado e em formato de faca 
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pasta de pastilhagem e pasta americana nas 
cores que você vai definir 

e moldes de silicone (gummies) a sua 
escolha 

 
 

4 



Vamos começar com a mais simples, um pé! De uma cor 
apenas! 
 
Primeiro passo é definir o que você vai modelar, separar as 
cores que precisa, misturar a pasta de pastilhagem, mexer 
bastante para que a massa fique me mole e de fácil manejo. 
 
Com o pincel e um pouco, muito pouco de gordura vegetal, 
lubrificar o molde: 
 
 

encaixe uma quantia de pasta no molde: 
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com a esteca de faca em um angulo que a lâmina fique 
próxima ao molde, retire o excesso de pasta: 

com a esteca arredondada alise a superfície: 

DICA: RETIRE TODO O EXCESSO DE PASTA DAS BEIRADAS, 
DEIXANDO A PASTA UNICAMENTE DENTRO DO MOLDE. 
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Leve ao freezer por no máximo 1 minuto: 

desenforme com delicadeza e deixe secar: 

Prontinho para decorar seu cakepop, docinho, 
cupcake e bolo! 
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Agora vamos fazer uma modelagem um pouco diferente! 
 

Corrente de pérolas 
 

O material é o mesmo. 
 
E segue  a mesma sequencia, porém DICA:  mais cuidado ainda na 
hora de desenformar para não separar uma bolinha da outra, essa 
modelagem deve ser aplicada em seguida ao redor do bolo ou do 
cupcake pois se secar esticado , na hora de colocar no bolo ele vai 
quebrar! 
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Pronta sua corrente de pérolas, agora você pode usar pó 
comestível para dar cor e brilho! 
 
DICA: se for aplicar ao redor do bolo, cole enquanto está 
molhadinha, depois de seca ela pode quebrar! 
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Essa outra modelagem tem outro detalhe importante, esse tipo 
de molde mais fundo requer uma técnica um pouquinho 
diferente. 
 
No restante é o mesmo processo, porém antes de levar ao 
freezer vire o molde e com a mão dê uma pequena pressionada: 
 

Sapatinho de salto 
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E pronto, lindo e fofo para decorar seus doces!!! 
 
Nesse outro modelo vamos usar cores diferentes no mesmo 
molde! 
Não é muito diferente, só temos que ter o cuidado de colocar 
pequenas porções de pasta nas primeiras partes e deixar 
para preencher todo o molde com a cor predominante.  
 
 Também deve-se ter o cuidado de deixar um pouco mais a 
pasta secar dentro do molde e também unir as cores com a 
esteca arredondada: 
 

 Preste atenção as fotos: 
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Flores 
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https://confeitariaonline.files.wordpress.com/2015/06/11268001_1594251334191135_6076248207268041012_n.jpg
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https://confeitariaonline.files.wordpress.com/2015/06/11427708_1594251500857785_1427557660603290663_n.jpg
https://confeitariaonline.files.wordpress.com/2015/06/10390116_1594251494191119_8436653988766622072_n.jpg
https://confeitariaonline.files.wordpress.com/2015/06/11236857_1594251497524452_1011379478987852443_n.jpg
https://confeitariaonline.files.wordpress.com/2015/06/11427209_1594251504191118_5951454150053183479_n.jpg
https://confeitariaonline.files.wordpress.com/2015/06/1897779_1594251507524451_3688294748594979364_n.jpg


Um detalhe legal nesse tipo de molde de silicone 
transparente é que você já pode ter uma idéia de como 

ficará antes mesmo de desenformar: 
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https://confeitariaonline.files.wordpress.com/2015/06/11214363_1594251550857780_8669885881474869812_n.jpg
https://confeitariaonline.files.wordpress.com/2015/06/11428063_1594251554191113_505464732712306547_n.jpg
https://confeitariaonline.files.wordpress.com/2015/06/11012023_1594251674191101_5800101923321873466_n.jpg


O próximo molde é muito perfeito e é um dos que mais 
adoro, já usei em vários bolos, e você pode usar a 
imaginação para colocar roupinhas masculinas, femininas, 
de bichinhos....enfim! 
 
Aqui eu usei pasta branca, mas o ideal é fazer bem realista 
com pasta cor da pele, ou mais marronzinho, você pode 
pintar os cabelos com pó alimentício também! 
 

Bebê realista! 
 
O principio todo é o mesmo, lubrificar o molde, encher com 
a pasta e nesse tipo de molde também virar na mesa e dar 
uma leve pressionada antes de levar ao freezer. Deixe secar 
bem antes de tirar da forma! 
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https://confeitariaonline.files.wordpress.com/2015/06/10455837_1594251667524435_8247951288156347892_n.jpg
https://confeitariaonline.files.wordpress.com/2015/06/10455837_1594251667524435_8247951288156347892_n.jpg
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https://confeitariaonline.files.wordpress.com/2015/06/11377210_1594251684191100_3427677772407273440_n.jpg
https://confeitariaonline.files.wordpress.com/2015/06/10845940_1594251690857766_1952831537392269397_n.jpg
https://confeitariaonline.files.wordpress.com/2015/06/11048698_1594251650857770_4893699102081108210_n.jpg
https://confeitariaonline.files.wordpress.com/2015/06/10438319_1594251647524437_2095115356688177673_n.jpg
https://confeitariaonline.files.wordpress.com/2015/06/11148764_1594251644191104_1706430553896768921_n.jpg
https://confeitariaonline.files.wordpress.com/2015/06/11257976_1594252014191067_4801795207662830462_n.jpg
https://confeitariaonline.files.wordpress.com/2015/06/11032565_1594252017524400_8414930539745477580_n.jpg
https://confeitariaonline.files.wordpress.com/2015/06/11535738_1594252020857733_5455938557251374091_n.jpg


Use a criatividade para personalizar seu bebe: 
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https://confeitariaonline.files.wordpress.com/2015/06/8973_1594252007524401_1820905955387253026_n.jpg
https://confeitariaonline.files.wordpress.com/2015/06/69082_634995203194303_789650791_n.jpg
https://confeitariaonline.files.wordpress.com/2015/06/1501761_540027326084457_1926247605_n.jpg
https://confeitariaonline.files.wordpress.com/2015/06/10599710_678882045537079_3510063039379696836_n.jpg
https://confeitariaonline.files.wordpress.com/2015/06/10527440_668961776529106_7659926145854227022_n.jpg


E assim outras tantas modelagens... 
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https://confeitariaonline.files.wordpress.com/2015/06/1538918_1594250697524532_5286478944913700616_n.jpg
https://confeitariaonline.files.wordpress.com/2015/06/11013622_1594250694191199_6093380949005073636_n.jpg
https://confeitariaonline.files.wordpress.com/2015/06/11253953_1594250690857866_2802478417898767374_n.jpg


Viram como é fácil? 
Você ainda pode pintar detalhes com gel comestível, ou pó 

comestível! 
Agora divirta-se decorados seus bolos e cupcakes!!! 

 
Curtiu? 

Então continua seguindo o site, compartilhe, passa na 
fanpage e vamos adoçar esse mundo juntas! 

Obrigada pelo carinho! 

Faça também o curso Cupcake da Si 
para Iniciantes todo em vídeo aula 

Saiba mais > 
www.cursocupcakaedasi.com 

 
www.confeitariaonlineoficial.com 
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http://cursocupcakedasi.com/
http://www.confeitariaonlineoficial.com/

