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Festa no Jardim de Gelatina
21 unidades    Fácil de preparar  up to 60 Min. Ingredientes:

Utensílios:
Copinhos descartáveis com 100ml de
capacidade
Tesoura sem ponta
Lápis preto
Folha de papel color plus ou cartolina
rosa, lilás e preta
Olhos de plástico para uso decorativo
e artesanato
Hastes Chenille de 15 cm roxas,
pretas e amarelas
Fita adesiva transparente

Ingredientes:
1 caixa de Gelatina Uva Dr. Oetker
1 caixa de Gelatina Abacaxi Dr.
Oetker
1 caixa de Gelatina Cereja Dr. Oetker
ou MorangoBaixe o molde dos adornos dos insetos e recorte-os.:  

Clique aqui para baixar: https://www.oetker.com.br/mundo-gelatina/moldes-
decorativos-para-gelatina.html

Borboleta: 
Posicione o molde da asas, dos detalhes das asas e da cabeça da borboleta,
sobre o papel rosa, contorne com lápis e recorte-os. Utilizando a cola branca,
aplique um par de olhos na carinha da borboleta e reserve até a cola secar.
Dobre a haste de chenille roxa para fazer as antenas. Prenda as antenas com
fita adesiva pequena na parte de trás da cabeça e cole-as no copinho. Cole os
detalhes nas asas e dobre no pontilhado. Acrescente cola na parte dobrada e
cole as asas nas laterais do copinho. Prepare a Gelatina de Uva Dr Oetker de
acordo com as instruções da embalagem, despeje no copinho e leve à
geladeira até adquirir consistência.
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Abelha: 
Posicione o molde do ferrão e da cabeça da abelha, sobre o papel preto,
contorne com lápis e recorte. Recorte tiras com cerca de 20 cm de
comprimento, da fita de cetim. Dobre os ferrões no pontilhado, passe cola na
parte retangular e cole no copinho de plástico. Cole a fita preta de cetim no
copinho, com o arremate sobre o ferrão, para esconder. Repita o processo,
mas desta vez com o arremate para frente, para ficar embaixo da cabeça.
Utilizando a cola branca, aplique um par de olhos na carinha da abelha. Dobre
a haste chenille amarela para fazer as antenas. Prenda as antenas com fita
adesiva pequena na parte de trás da cabeça e cole-as no copinho. Prepare a
Gelatina de Abacaxi Dr. Oetker de acordo com as instruções da embalagem,
despeje no copinho e leve à geladeira até adquirir consistência.

Joaninha: 
Posicione o molde da cabeça da joaninha, sobre o papel preto, contorne com
lápis e recorte. Faça bolinhas com a cartolina preta, utilizando o furador de
papel e cole-as em volta do copinho. Utilizando a cola branca, aplique um par
de olhos na carinha da Joaninha. Dobre a haste chanille preta para fazer as
antenas. Prenda as antenas com fita adesiva pequena na parte de trás da
cabeça e cole-as no copinho. Prepare a Gelatina de Morango Dr. Oetker de
acordo com as instuções da embalagem, despeje no copinho e leve á geladeira
até adquirir consistência.
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