
Expo Cakes
A P O S T I L A  D E

B I S C O I T O S

A confeitaria tem ficado muito movimentada
com a produção inovadora de biscoitos. 

E L A B O R A D O
P O R

T H A I S  P A T T I



Olá!
Eu sou a Thais da “Patti Confeitaria”.
Confeiteira hà 25 anos, Cake Designer
e Professora de Confeitaria no Brasil e
exterior.

Estou muito feliz por te passar um
pouquinho do meu conhecimento e
quero te agradecer por ter escolhido
esse Curso, que tenho certeza que
fará toda diferença na sua vida
Profissional agregando ainda mais
conhecimento e te dando uma
satisfação financeira.

Deixo aqui os meus contatos:
        11 94912-0247

        @patticonfeitaria

        patticonfeitaria



Porque eu devo investir nesse setor
 
O setor de festas descobriu que
biscoitos decorados combinam com
tudo. 

Por isso, a resposta aos pequenos
produtores dessa guloseima tem sido
imediata e lucrativa. A confeitaria tem
ficado muito movimentada com as
produções inovadoras do biscoito e os
doceiros buscam cada vez mais
profissionalização para atender à
demanda.
 
Casamentos, chás de bebê, batizado,
aniversário infantil e adulto, evento
social e corporativo, Natal, Páscoa e
até Carnaval: essas são algumas das
ocasiões em que sempre cabe o
charme do biscoito decorado
e você pode vender bastante. 

O valor do biscoito varia de região
para região, por isso é sempre bom
fazer uma pesquisa de mercado em 



seu bairro.

Vale lembrar que quanto mais
elaborado for um biscoito,mais caro
também.Vale a pena empreender no
ramo.
 
A receita do biscoito decorado é
simples de fazer, já a decoração exige
diversidade e habilidade. Mas nada
que assuste um recém ingresso no
setor. O importante é sempre explorar
técnicas, caprichar e praticar. 

Aproveite e gourmetize a receita
básica, com o toque simples das
raspas de limão. Inove, apresentando
a versão sem glúten com farinha de
amêndoa em vez de farinha de trigo e
encante com uma entrega de
qualidade.

Ponha a mão na massa, dê asas à sua
criatividade e aumente a sua renda
mensal!



Bacia
Plástico
filme
Papel
Manteiga
Formas
Pincel
fino
Palito
de dente ou churrasco
Saquinhos
plásticos (descartáveis e
pequenos) 
Cortadores
Natalinos ou de sua preferência
Rolo para abrir massas

Lista de Utensílios:



Massa de Biscoitos de Baunilha

3 xícaras (chá) de farinha de trigo
200 gramas de manteiga sem sal
1 xícara (chá) de açúcar refinado
1 ovo
1 colher (chá) de essência de
baunilha ou de sua preferência

Ingredientes



Modo de preparo

Misture a farinha de trigo e a
manteiga até obter uma farofinha
úmida. Adicione os demais
ingredientes aos poucos. Depois, sove
a massa com as mãos até deixá-la
homogênea e sem grudar na vasilha.

Transfira a massa para um papel filme
e leve para gelar no mínimo 2 horas.
Abra a massa entre 2 papéis manteiga
e corte com cortadores de biscoitos
de sua preferência.Leve para gelar
por mais 15 minutos antes de ir para o
forno.  

Asse em forno pré-aquecido (180
graus) de 15 a 20 minutos, depende
da potencia de cada forno, ele estará
assado assim que as bordinhas dos
biscoitos estiverem douradas.



Deixe esfriar e a opção de decorá-los
é sua, mas sempre com Glacê real,que
é encontrado em lojas de confeitaria
já praticamente pronto para o uso.

Depois de secos (que leva
aproximadamente 12 horas do jeito
natural),embale em saquinhos
celofanes e feche bem para que
tenha uma boa durabilidade e não
murche.

Depois de feitos, decorados e
embalados a validade é de 30 dias. 



150 gramas de manteiga
1/2 xícara (chá) de açúcar mascavo   
1/4 xícara (chá) de açúcar      
1 unidade de ovo      
1 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo     
1/2 colher (sopa) de bicarbonato de
sódio       
1 colher (sopa) de gengibre em pó     
1 colher (chá) de canela em pó   
1/2 colher (chá) de cravo-da-índia
(ou cravinho) em pó 
1 pitada de noz-moscada
(opcional)      
+½  xícara (chá) de farinha de trigo
(caso precise)

Ingredientes
 

Biscoito de Natal de Gengibre 
(Gengir Breadhouse)



Modo de preparo

Misture todos ingredientes os
secos,menos a farinha que se pede
por último.Acrescente a
manteiga gelada cortada em cubos
até formar uma consistência de areia
úmida.

Acrescente o ovo e misture até que a
massa fique uniforme,caso ainda
esteja “pegajosa”,acrescente
mais aquela (1/2 xícara de farinha de
trigo.Isso devido ao peso do ovo,há
ovos pequenos á jumbo. Só utilize
essa farinha se realmente for
necessário. Envolva a massa em papel
filme e leve à geladeira por
aproximadamente 2 horas.

Abra a massa entre duas folhas de
papel manteiga e corte com
cortadores de motivo natalino
ou de sua preferência. Leve a
geladeira por 15 minutos,antes de
assar.



Asse em forno preaquecido a 180°C
até que os biscoitos fiquem dourados
– o tempo de
forno vai variar muito dependendo do
tamanho dos biscoitos. Quanto mais
gelada
estiver a massa quando for ao forno,
mais crocante o biscoito ficará. 

 Validade: Até 30 dias bem 
embalados.


