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Nota
A autora deste Mini Curso Digital não se responsabiliza direta
ou indiretamente pela utilização do conteúdo nele contido.

O objetivo deste Mini Curso é ensinar ao leitor técnicas de

fabricação de produtos artesanais utilizando chocolate,
contudo, os resultados alcançados são de única e exclusiva
responsabilidade do leitor.

Qualquer decisão tomada após a leitura deste Mini Curso
Digital é de única e exclusiva responsabilidade do leitor.
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Apresentação
Oi! Eu sou Thalita Sousa, tenho 35 anos,
sou casada e moro em uma cidadezinha
do interior de Minas Gerais. Sou

formada em Psicologia.

Eu sempre gostei muito de cozinhar, inclusive, as minhas
brincadeiras na infância sempre tinham relação com culinária.
Eu tinha as minhas mini panelinhas e fazia muita arte – faço
até hoje! rsrs...

Mas a minha verdadeira paixão é o chocolate! Eu amo criar e
testar receitas! Também amo compartilhar receitinhas e

repassar aquilo que aprendo a respeito do fantástico mundo
do chocolate.

Eu criei este Mini Curso para ajudar aquelas pessoas que

desejam descobrir as maravilhosas possibilidades que o
chocolate oferece.
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Espero que você goste do Mini Curso, e se ficar com alguma
dúvida a respeito do conteúdo, entre em contato comigo.

Espero notícias suas, e que possamos nos tornar grandes

amigas(os) e compartilhar muitas experiências e
aprendizados.

Um forte abraço!

Thalita Sousa
https://culinariamais.com/

* Para entrar em contato comigo Clique Aqui
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Trufa Tradicional

A Trufa Tradicional é fácil de fazer e muito saborosa.

Quando é passada no chocolate em pó, ou no cacau em pó,
ganha um sabor diferenciado e o visual também fica muito
atraente. Experimente fazer!
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Ingredientes
•

250 gramas de chocolate meio amargo

•

300 gramas de chocolate meio amargo (banhar as trufas)

•

Chocolate em pó ou cacau em pó (decoração)

•

100 gramas de creme de leite

•

½ colher (sopa) de rum

•

½ colher (sopa) de glucose de milho

Preparo

1º - Derreta os 250 gramas de chocolate em banho-maria ou
no micro-ondas.

2º - Depois adicione ao chocolate derretido o creme de leite
em temperatura ambiente, a glucose e o rum. Misture bem e
leve à geladeira por 2 horas ou até que esteja no ponto de
enrolar.

08

3º - Depois faça bolinhas com a massa do tamanho que
desejar. Reserve.

4º - Derreta os 300 gramas de chocolate (para banhar as
trufas) em banho-maria ou no micro-ondas. Se estiver
utilizando chocolate nobre, faça a temperagem.
5º - Depois banhe as trufas no chocolate derretido.

Observação: para facilitar o trabalho, utilize um garfinho
para banhar trufas e bombons.
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6º - Logo que banhar as trufas no chocolate, passe-as ainda
moles no chocolate em pó ou cacau em pó. Depois, se quiser,
decore-as com fios de chocolate derretido.

Durabilidade: entre 7 a 10 dias em temperatura ambiente,
desde que armazenados em local apropriado.
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As Trufas São Maravilhosas!
A trufas são maravilhosas, e encantam todo mundo.
No meu Curso de Chocolates Artesanais eu ensino como
preparar diversas receitas de trufas, e ensino também como
fazer maravilhosas decorações nas trufas para valorizar ainda
mais o trabalho.
Veja abaixo 2 exemplos de receitas e decorações que têm lá
no Curso:
Trufa Sensação Decorada com rolinho
de chocolate colorido

Trufa de Laranja Decorada com
transfer

Bombom de Creme

O bombom de creme é uma receita bem simples, mas não

subestime essa simplicidade, pois ele é muito saboroso e
quase sempre está presente em festas de casamento e
aniversários. Ele é um bombom tradicional que nunca sai
de moda.
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Ingredientes
•

400 gramas de chocolate para a casquinha

•

1 lata de leite condensado (395g)

•

150 gramas de creme de leite

•

01 colher (sopa) de manteiga

•

01 colher (sopa) de farinha de trigo (aproximadamente 10

gramas)
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Preparo

1º - Em uma panela de fundo grosso, coloque o leite
condensado, o creme de leite, a manteiga e a farinha de
trigo. Depois leve ao fogo médio e mexa o recheio até que
ele desgrude totalmente da panela.

2º - Retire do fogo, despeje em um refratário e deixe esfriar.

3º - Depois faça bolinhas com o recheio.

Obs.: para facilitar o trabalho de enrolar o recheio, unte as
mãos com margarina.

4º - Agora derreta o chocolate (se estiver utilizando chocolate
nobre, faça a temperagem). Depois banhe as bolinhas de
recheio no chocolate derretido.
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Observação:

Rendimento: essa receita rende, aproximadamente, de 25 a
30 unidades de 20 gramas cada.

Durabilidade: entre 7 a 10 dias em temperatura ambiente,
desde que armazenados em local apropriado.
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Inúmeras Possibilidades!
Eu adoro bombons, e o melhor é que é possível fazê-los de
diversos sabores. Além disso, podemos decorá-los de
diversas maneiras, o que os valorizam ainda mais.
No meu Curso de Chocolates Artesanais eu ensino diversas
receitas de bombons e várias decorações para deixá-los ainda

mais irresistíveis. Confira alguns exemplos de decorações nas
imagens abaixo:

Bombom de abacaxi com
decoração animal print

Bombom Oreo e Leite Ninho
Com flores de pasta americana

Bombom de limão

Bombom Romeu e
Julieta

>> Clique Aqui e Conheça o Curso Agora! <<

Ovo de Páscoa
Casca Refrescante
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Para fazer o ovo de páscoa, prefira utilizar formas semelhantes

as mostradas nas imagens abaixo. Essas formas facilitam muito
a modelagem das casquinhas, pois elas têm uma marca
indicando até onde deve ser colocado chocolate.
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Ingredientes
• 250 gramas de chocolate branco
• 8 balas Halls sabor cereja
• 5 bombons de 20 gramas cada (para rechear o ovo)
Preparo
1°- Primeiro coloque as balas em um saquinho plástico, logo
em seguida quebre-as com o auxílio de um martelinho.
2°- Agora derreta o chocolate branco (se estiver utilizando
chocolate nobre, é preciso fazer a temperagem). Depois

misture as balas ao chocolate derretido. Reserve.
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3º - Agora vamos modelar as casquinhas do ovo. Com o
auxílio de uma colher, coloque o chocolate na forma até a
marca indicada na própria forminha. Em seguida coloque a
segunda parte da forma (silicone) e pressione (como mostra
a segunda imagem abaixo) para que o chocolate suba e se
espalhe nas laterais da forma. Vire a forma (como mostra a
terceira imagem), depois marque com os dedos as
extremidades para retirar o ar e as bolhas.

4º - Leve a forma à geladeira por 20 minutos para que ocorra
a cristalização do chocolate.

1ª

2ª

3ª
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5º - Depois retire da geladeira e desenforme as casquinhas
com cuidado.

Importante: pode ser que fiquem algumas rebarbas nas
casquinhas, então, nesse caso, retire-as com a ajuda de uma
tesoura. Essas rebarbas podem ser derretidas e

reaproveitadas.

6º - Para montar o ovo, aqueça levemente uma chapa ou o
fundo de uma panela e passe uma das metades do ovo,
em seguida, coloque os bombons em uma das metades e
junte as duas metades com cuidado. Segure até colar.
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7º - Depois embale o ovo com uma embalagem de sua
preferência.

Durabilidade: até 20 dias, mas se utilizar bombons

para rechear, fique atenta(o) à validade dos bombons.
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A Magia dos ovos de páscoa!
No meu Curso de Chocolates Artesanais eu ensino passoa-passo como fazer ovos de páscoa decorados, ovos
trufados e de colher, e vários outros maravilhosos.
Veja nas imagens abaixo alguns exemplos de ovos de
páscoa que eu ensino a fazer no curso completo.
Decorações com pasta americana

Decoração
com Blister

Decoração
com placa de textura

>> Clique Aqui e Conheça o Curso Agora!

Pirulito de Chocolate
Na Forminha

Os pirulitos de chocolate são muitos fáceis de fazer, e
com criatividade, é possível fazer pirulitos
encantadores. Experimente fazer!
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Ingredientes e Materiais
•

1kg de chocolate meio amargo

•

100 gramas de chocolate branco para fazer os miolinhos

•

40 palitos para pirulitos

•

Saquinho de celofane

•

Forma de acetato (no caso dessa receita, eu utilizei uma
forma Pirulito Bem Me Quer BWB nº de referência 434)

Passo a passo
1º - Derreta o chocolate meio amargo (se estiver utilizando
chocolate nobre, faça a temperagem). Reserve.

2º - Agora vamos fazer os miolinhos dos pirulitos. Coloque
um pouco de chocolate branco derretido em um saquinho de
celofane, faça um furinho em um dos cantos dele e,
cuidadosamente, preencha o miolinho com o chocolate.
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Depois leve a forminha à geladeira por 5 minutos para a
cristalização do chocolate.
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4º - Retire a forma da geladeira e, com o auxílio de uma
colher, preencha cuidadosamente toda a cavidade da
forminha com o chocolate meio amargo derretido. Em
seguida coloque o palito no chocolate ainda mole (é
importante que o palito fique todo envolto no chocolate,
assim ele não se soltará do pirulito depois de pronto).
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5º - Leve novamente a forma à geladeira por 15 a 20 minutos
para que ocorra a cristalização final do chocolate.
6º - Depois desenforme os pirulitos cuidadosamente e os
deixe sobre uma superfície, ou refratário, até que estejam
livres de toda a umidade da geladeira, só depois embale.

Durabilidade: até 30 dias, quando conservados em um local
seco, fresco e livre de odores.
---------------------------------------------------------------------------------No meu Curso de Chocolates Artesanais eu ensino a fazer

lindos pirulitos decorados. Confira 2 exemplos abaixo:
Pirulito Cata-Vento – decorado com
pasta americana

Pirulito com babadinho - decorado com
pasta americana

>> Clique e Conheça o Curso!
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Curso de Chocolates

Artesanais
Aprenda a Fazer Maravilhosos Bombons,
Trufas, Pirulitos Decorados, Ovos de Páscoa

Decorados e Outras Delícias!

Brigadeiro
Tradicional Delicioso

O nosso querido Brigadeiro!

No mercado da confeitaria ele está cheio de fama e
glamour, com novas roupagens e muuuito cobiçado!
Ele é um doce super fácil de fazer, saborosíssimo e que
está sempre em alta. Experimente fazer!
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Ingredientes
• 395 gramas de leite condensado
• 100 gramas de creme de leite
• 1 colher (sopa) de manteiga ou margarina
• 3 a 4 colheres (sopa) de chocolate em pó
• 1 colher (sopa) de farinha de trigo

Preparo

1º - Coloque todos os ingredientes em uma panela, depois
misture bem antes de levar ao fogo.

2º - Em fogo baixo ou médio, mexa o brigadeiro até
desgrudar totalmente da panela.
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Ponto do brigadeiro: ao virar a panela para o lado, o
brigadeiro escorre todinho, ou seja, desgruda totalmente da

panela.

3º - Despeje a massa sobre um refratário, em seguida cubra
ela com um plástico* e a deixe esfriar totalmente (o plástico
utilizado para cobrir o brigadeiro deve ficar bem rente à

massa).
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* Plástico para guardar alimentos no freezer.

4º - Unte as mãos com margarina, em seguida enrole os
brigadeiros e passe no confeito de sua preferência.

Confeito utilizado: granulado de chocolate.
Rendimento: aproximadamente 25 unidades de 20 g
cada.
Durabilidade: 5 a 7 dias em temperatura ambiente, ou

até 15 dias na geladeira.
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É Possível Ganhar
Dinheiro Com
Chocolates Artesanais?
Ganhar dinheiro com chocolates artesanais é possível e,

inclusive, muitas pessoas vivem disso ou conquistaram
objetivos incríveis graças à venda de produtos como trufas,
bombons e outras delícias feitas com chocolate.
Para te inspirar, vou indicar duas reportagens muito

interessantes que contam a história de uma pessoa que
consegue ter sucesso com a venda desse tipo de produto.
• https://www.tvgazeta.com.br/videos/superacao-baianadas-trufas-mulheres-01-06-18/
• https://www.youtube.com/watch?v=rz_ifFIKtZE
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Considerações Finais
Espero que você tenha gostado das receitas apresentadas
neste Mini Curso. Tudo foi feito com muito carinho
especialmente para você.

Agora que você já sabe como fazer trufa, bombom, ovo de
páscoa, pirulito de chocolate e brigadeiro, já pode começar a

praticar, encantar seus amigos e familiares, ou até mesmo
ganhar um bom dinheirinho vendendo essas delícias.

Se você tem interesse em aprender as melhores técnicas

para trabalhar com chocolate, então é importante que não se
contente apenas com este Mini Curso.

Busque mais conhecimentos, pratique e não tenha medo de

utilizar a sua criatividade. Isso vale também para quem
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deseja ganhar dinheiro produzindo e vendendo bombons

e outras delícias feitas com chocolate.

Se você quiser aprender mais receitas e diversos segredinhos
para fazer maravilhosos bombons , trufas, ovos de páscoa e
pirulitos de chocolate decorados, conheça o Curso de
chocolates Artesanais!

No Curso você aprenderá a preparar receitas maravilhosas, e
aprenderá técnicas surpreendentes para produzir os mais
lindos e saborosos bombons, trufas, ovos de páscoa e
pirulitos de chocolate.

Eu preparei o Curso de Chocolates Artesanais com muito
carinho e zelo, e ele ficou maravilhoso, perfeito para quem
deseja aprender a trabalhar com chocolates artesanais de
forma fácil, rápida e descomplicada.

Clique Aqui e Conheça o Curso Agora Mesmo!
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Te desejo todo o sucesso do mundo!

Sinta-se à vontade para entrar em contato comigo.

Um forte Abraço!

Thalita Sousa
https://culinariamais.com/
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E-mail para suporte:
contato@culinariamais.com

