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 CORANTES

Para tingir pasta americana, glacê real e qualquer outro
produto comestível, é preciso utilizar corantes alimentícios, isso
é óbvio.
No mercado, existem vários tipos de corantes e de várias
marcas. Porém os corantes que recomendo para tingir pasta
americana e glacê real são os corantes em gel.

Os corantes que mais gosto de usar, e indico que você também
use são esses dois:

Soft Gel (bisnaga) da marca Mix
Soft Gel (bisnaga) da marca Mago

As cores que utilizaremos nesse minicurso são: vermelho morango
ou vermelho natal, verde folha ou verde hortelã, amarelo gema
e preto.



 PASTA AMERICANA

PASTA AMERICANA QUE RECOMENDO

Na minha opinião, a melhor pasta  americana para trabalhar é
a da marca ARCOLOR.
Prefiro comprar pasta americana pronta do que eu mesma
fazer, pois comprando pronta você não corre o risco de ter uma
pasta americana fora do ponto. Além disso, o trabalho, o tempo
e o custo que você terá para fazer sua própria pasta americana
não vale a pena.
Compensa comprar pronta mesmo!
As pastas americanas da marca ARCOLOR, são mais fáceis de
manusear e eu prefiro comprar nas opções TRADICIONAL (que
tem um leve sabor de limão) ou CHOCOLATE BRANCO. Ambas
são brancas e você pode colorir depois a quantidade de pasta
que você vai precisar e nas cores que quiser.
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COMO TINGIR A PASTA AMERICANA

Quando você for tingir a pasta americana, coloque luvas, se não
quiser ficar com as mãos manchadas com as cores dos corantes.
Pegue a quantidade de pasta americana que você vai querer
tingir e adicione aos poucos, o corante da cor desejada. Misture
mexendo bem a pasta americana com o corante, até que
atinga a cor que você quer.
Não esqueça de acrescentar o corante aos poucos.
Você terá uma vídeo-aula mostrando o processo de tingimento
da pasta americana.

COMO ARMAZENAR A PASTA AMERICANA

Quando a pasta já estiver tingida, coloque-a num saco plástico
e feche bem, para que ela não resseque.
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DICAS EXTRAS

1. Quando precisar colorir a pasta americana de cor de rosa,
não utilize corante rosa. Ao invés disso, pegue um pouco de
pasta americana tingida de vermelho e misture com pasta
americana branca, até atingir a cor rosa desejada. 
Quando você tinge a pasta americana com corante rosa, com o
passar do tempo ela vai desbotando. Se o rosa está forte, ao
passar das horas, ele ficará mais claro. Mas com essa dica que
eu dei, de misturar a pasta americana vermelha com a branca,
a cor rosa se mantém.

2. Se você precisar de pasta americana de cor laranja, por
exemplo, e não tiver o corante laranja, não misture os
corantes amarelo com vermelho para depois tingir a pasta
americana.  O  ideal é você misturar pasta americana já tingida
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de amarelo com pasta americana já tingida de vermelho.
Misture as duas pastas americanas (amarelo e vermelho) até
atingir a cor laranja desejada.
Se quiser laranja mais escuro, coloque mais pasta americana
vermelha do que amarela e se quiser laranja mais claro, coloque
mais pasta americana amarela do que vermelha.

Se você precisar de pasta americana de cor verde, por
exemplo, e não tiver o corante verde, não misture os corantes
amarelo com azul para depois tingir a pasta americana. O
ideal é você misturar pasta americana já tingida de amarelo
com pasta americana já tingida de azul.
Misture as duas pastas americanas (amarelo e azul) até atingir
a cor verde desejada. Se quiser verde mais escuro, coloque mais
pasta americana azul do que amarela e se quiser verde mais
claro, coloque mais pasta americana amarela do que azul. 
E assim por diante, quando for misturar duas cores para formar
outra cor.
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3. Caso você precise que sua pasta americana fique mais firme,
acrescente CMC nela. Acrescente aos poucos e vai misturando
bem, até que ela fique na consistência (firmeza) que você
precisa.



 CORTADORES

Os cortadores utilizados nesse minicurso são os da foto abaixo:

OBS.: Não se preocupe, caso você não encontre cortadores
idênticos a esses. De qualquer forma, você saberá fazer a
decoração, pois você vai aprender o processo.



 CORTADORES

DICAS DE ONDE ENCONTRAR ESSES CORTADORES PARA
COMPRAR

1. Você encontra esses cortadores em lojas de festas (artigos
para festas), casas de doces ou pela internet.

2. Você pode comprar pelos seguintes sites:

https://www.americanas.com.br/
https://www.formasparachocolate.com.br/
https://www.barradoce.com.br/

Entre outros...
Basta você procurar no Google como: "cortadores natalinos
para biscoitos".



 EMBALAGENS

Existem muitos tipos de embalagens, onde você pode colocar
seus biscoitos. O ideal, é que sejam embalagens que acomodem
os biscoitos sem que fique espaço sobrando dando a impressão
de que está faltando biscoito. 
Acho interessante embalagens em que a tampa ou grande parte
dela, seja transparente, para que dê para vermos os lindos
biscoitos dentro delas.
Recomendo também, que você enfeite a embalagem,
amarrando-a com uma linda fita, de preferência com temas
natalinos, ou das cores das decorações de Natal.
Para os biscoitos ficarem acomodados na caixinha de forma
mais apresentável, o ideal é forrar o fundo da embalagem com
papel de seda, e então, colocar os biscoitos em cima do papel.



 EMBALAGENS

Veja alguns modelos de embalagens e fitas para laço:



 EMBALAGENS

DICAS DE ONDE ENCONTRAR AS EMBALAGENS

1. Você encontra essas embalagens em lojas de festas (artigos
para festas), casas de doces ou pela internet.

2. Você pode comprar pelos seguintes sites:

https://www.elo7.com.br/
https://www.mariachocolate.com.br/
https://www.caixinhadebombom.com.br/

Entre outros...
Basta você procurar no Google como: "caixinhas para bombom"
ou "embalagens para biscoito".


