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Uma festa com dois temas precisa ser bem pensada, organizada nos mínimos detalhes, 
para que cada tema se sobressaia, porém combinem e fiquem harmoniosos juntos.

Que criança não fica doida para apagar 
sua vela de aniversário? É um momento 
mágico e muito esperado, a hora do “pa-
rabéns” chega e faz brilhar os olhinhos 
dos pequenos, aquele momento será eter-
nizado na mente de todos e nas fotos da 
família! Então precisamos dedicar tempo 
e criatividade ao bolo, onde depositamos 
toda expectativa de uma linda festa.
 Um bolo mal feito, sem planejamento, 
com cores erradas, formato estranho e até 
mesmo sabor não convidativo pode arrui-
nar todos os planos de uma decoração.
Os doces em geral fazem a festa da 
criançada, principalmente os decorados 
e modelados. Não é necessário seguir à 
risca o modelo de festa infantil tradicio-
nal, porém ser criativo é o primeiro pas-

so para elaborar uma festa memorável! 
O bolo, por ser o destaque da mesa prin-
cipal, merece atenção redobrada!
Para decidir qual modelo, quantos andares, 
quais cores, qual formato, devemos antes de 
tudo pensar: “Qual a importância do bolo na 
minha festa e decoração?”. A partir de então, 
começamos a pensar em todos os detalhes 
que farão do seu bolo único e perfeito. 
Hoje em dia, podemos usar várias técni-
cas para confeccionar um bolo. Os bolos 
mais tradicionais são os que usam um 
andar de bolo “verdadeiro”, recheado no 
gosto do dono da festa, usando os an-
dares acima de bolos falsos, ou seja, um 
isopor decorado no mesmo tema, dando 
continuidade ao primeiro andar. Também 
podemos usar o bolo totalmente “falso”, 
muito usado por decoradores, pois pode-
mos transportar com mais segurança e 
utilizar diversas técnicas e materiais na 
sua confecção, entre eles o biscuit, feltro 
e tecido. Quando usamos o bolo “falso” 
total, é preciso que tenhamos um bolo 
de corte “verdadeiro” para ser servido ao 
convidado após o parabéns.
A posição do bolo deve ser sempre de 
destaque, podemos usar uma mesa ex-
clusiva para ele, colocada a frente da de-
coração principal. Suportes aumentam o 
bolo e o deixam em destaque.

As festas de aniversário surgiram no Ocidente. Desde a Antiguidade, 
os romanos já comemoravam o dia do nascimento de uma pes-

soa, conhecido como "dies sollemnis natalis". Os tradicionais 
bolos de aniversário surgiram na civilização grega, quando 

os adoradores da deusa da fertilidade, Ártemis, passaram 
a oferecer em seu templo um preparado de mel e pão, 
no formato de uma lua. As velas colocadas em cima 
do bolo também surgiram na época dos deuses 
antigos, pois as pessoas acreditavam que a fuma-
ça das velas levava as preces dos fiéis até o céu, 
além de proteger o aniversariante de espíritos ruins 

e garantir sua proteção para o ano vindouro.

Vamos 
soprar a 
velinha!
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