
 

 

 
Curiosidade: Porque a Iceberg Chef resolveu lançar a Pasta Americana em Pó?  
A empresa ia lançar a pasta tradicional, saímos pelo Brasil fazendo roda com 
confeiteiros para descobrir os problemas desse produto, nós queríamos apenas 
melhorá-los. Porém chegamos identificamos que o MAIOR problema do produto é a 
UMIDADE, cada região tem a sua peculiaridade de clima e com isso a pasta tradicional 
só funciona em alguns locais, e diga-se de passagem não funciona tão bem, então 
resolvemos tirar o problema da umidade e agora as confeiteiras tem o PODER de 
colocar a umidade perfeita de acordo com a sua região ou de acordo com o clima do 
dia. Quanto mais água no processo mais mole a pasta fica e quanto menos água mais 
seca. 

  

BENEFÍCIOS PASTA AMERICANA EM PÓ  
 1. Produto inovador e revolucionário – não tem similar no mercado;  

2. Umidade, ponto principal do produto – agora os confeiteiros descobrem a 
umidade perfeita para cada um, de acordo com a sua região e clima.  

3. Personalização, é uma pasta versátil – na hora de bater na batedeira você 
pode acrescentar o corante Liquid Gel e o Aroma 30 ml Iceberg Chef, com isso 
ela já sai sovada, colorida e aromatizada (obs.: os pesos do corante e do 
aroma devem ser levados em consideração na hora de pesar). 

4. Gramagem – feita para o tamanho da sua necessidade, você pode fazer a 
quantidade que precisa, caso essa quantidade seja inferior a 150g faça o 
processo em uma vasilha ou a mão.  

5. Rendimento, ela sempre renderá mais – exemplo: como colocamos 10% de 
água o pacote de 800 gramas rende 880 gramas, ou seja, tendo uma economia 
de 10% comparado com as líderes de mercado. 

6. Prazo de Validade – 18 meses (os líderes de mercado têm validade de 12 
meses). Além do que o modelo das pastas já disponíveis no mercado, quando 
aberta deve ser usada em 7 dias, no caso da pasta Iceberg é possível fracionar 
e usar pequenas quantidades de acordo com a necessidade evitando 
desperdício.  

7. Armazenamento: caso sobre o pó da pasta americana Iceberg Chef basta 
fechar com o Zipe da própria embalagem e armazenar em um local seco e 
fresco. Diferente das pastas atuais do mercado, caso sobre pasta pronta você 
pode armazenar em um saquinho e quando for utilizar é só colocar alguns 
segundos no micro-ondas que ela volta como se estivesse saído da batedeira 
(obs.: já deixamos ela armazenada até 45 dias). 

8. Processo – pode ser feita na batedeira, ou seja, chega de sofrer para sovar 
pasta ou na mão, como preferir.  

9. Gerais – mais flexível, seca mais rápido, maciez, mais branca e as coloridas 
tem mais tom intenso, não racha, não mela, não chora, não dá dor no braço.  

10. PODE IR À GELADEIRA 
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PROCESSO NA BATEDERIA PASTA AMERICANA EM PÓ   
 1. Primeiramente separe a quantidade de pó que deseja. 

2. Colocar o pó na batedeira e usar o gancho para bater.  
3. Acrescente a umidade que deseja, nossa indicação é 10% de água fervendo. Exemplo: 

caso bata 800g de pasta branca, coloque 80 ml de água á 40s no micro-ondas, ideal 
que sempre coloque um pouco a mais de água para não correr o risco de evaporar a 
água.  

4. Depois pese a água para garantir que nada tenha evaporado.  
5. Misture com o próprio ganho o pó para que na hora que ligar a batedeira não 

voe todo o pó.  
6. Bata por aproximadamente 2 a 3 minutos, sendo 1 minuto em velocidade baixa e o 

restante em velocidade alta.  
7. Retire da batedeira e já está pronta para uso.  

PROCESSO MANUAL PASTA AMERICANA EM PÓ   
 1. Primeiramente separe a quantidade de pó que deseja. 

2. Coloque em uma vasilha essa quantidade de pó, por exemplo, 50g.  
3. Acrescente a umidade que deseja, nossa indicação é 10% de água fervendo. Para 50g, 

coloque 5 ml de água á 40s no micro-ondas, ideal que sempre coloque um pouco á 
mais de água para não correr o risco de evaporar a água.  

4. Depois pese a água para garantir que nada tenha evaporado.  
5. Misture com uma colher, quando sentir que está ficando no ponto, coloque na 

bancada e sove até chegar no ponto.  

DICAS    
 1. Quanto mais tempo a pasta descansar mais elástica ela fica.  

2. No processo na batedeira: acrescentar o corante Liquid Gel e o Aroma Iceberg Chef 
na hora de pesar água, eles entram como peso, é possível dosar também na hora que 
a pasta está batendo.  

3. Depois de pronta pode armazenar em um saquinho e quando for usar aquecer 10 
segundos no micro-ondas que ela volta como se tivesse saído do micro-ondas.  

4. Ponto de Fervura a partir de 80° 
5. Para colorir depois de pronta é só acrescentar o corante Liquid Gel Iceberg Chef e 

sovar até chegar na cor desejada.  
6. Caso coloque muita água você não perderá produto, basta concertar colocando mais 

pó da própria pasta ou açúcar impalpável, caso ache que a pasta está muito seca é só 
dosar um pouco mais de água.  

7. Caso seja inferior a 150g faça o processo em uma vasilha ou a mão. 

www.iceberg.com.br 



 

 

PERGUNTAS E RESPOSTAS DA PASTA AMERICANA EM PÓ 
 1. Pode ir na geladeira? R: A pasta americana pode ir na geladeira. 

2. Ela faz emenda? R: A pasta americana faz emenda perfeitamente.  

3. Onde posso armazenar depois de pronta? R: Armazenar em um saquinho 
plástico em um local fresco e seco, quando for utilizar aqueça alguns 
segundos no micro-ondas que ela voltará como se tivesse acabado de sair da 
batedeira  

4. Para fazer blindagem o processo é o mesmo? R: O processo é o mesmo, você 
terá uma pasta mais macia para trabalhar o que facilita na hora de cobrir o 
bolo.  

5. Qual o preço? R: O preço é similar ao dos concorrentes, está dentro do valor 
praticado pelo mercado, mas lembrando que no caso da Pasta Americana 
em Pó, você acrescenta a umidade, ou seja, no final tem mais produto, 10% 
a mais.  

6. Caso o ponto da pasta como faço para concertar? R: Você nunca perderá 
produto. Se passar o ponto você concerta com açúcar impalpável ou com o 
próprio pó da pasta e se colocar menos água é só acrescentar mais um 
pouco.  

7. Para fazer modelagem posso acrescentar o CMC? R: Pode acrescentar o CMC 
da mesma forma que está acostumada a trabalhar.  

8. É possível fazer massa para flores? É possível fazer pasta para flores, você 
que controla a umidade então vai poder brincar do que quiser com a pasta.  

9. Qual o tempo de batedeira? R: O tempo de batedeira são 2 a 3 minutos, sendo 
1 minuto em velocidade baixa e o restante em velocidade alta. 

10. Posso colorir e aromatizar direto na batedeira?  R: Sim, pode fazer o processo 
100% na batedeira. 

11. Qual a temperatura da água?  R: A água deve estar em ponto de fervura, ou 
seja no mínimo 80°C.  

12. É possível fazer pastilhagem?  R: É possível fazer pastilhagem, você que 
controla a umidade então vai poder brincar do que quiser com a pasta. 

13. Caso eu rasgue a pasta é possível concertar com o alisador no bolo? R: Sim, 
fica perfeito, a pasta é macia e elástica, isso permite que você concerte 
qualquer falha.  
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14. Caso a pasta crie bolha no bolo é possível furar e concentrar com facilidade?  
R: Com certeza, quanto a isso não terá problema, é só estourar e bolha e vir 
com o alisador.  

15. A pasta aceita amido?  R: A pasta aceita amido, depois de pronta você 
trabalhar da mesma forma só que com mais facilidade.  

16. Depois da modelagem pronta e seca, é possível mexer sem quebrar?  R: É 
possível, ela estará maleável para trabalhar.  

17. Qual o sabor da pasta americana?  R: O sabor da pasta americana, é delicioso, 
não igual as demais que vocês estão acostumadas. Ela tem um gostinho de 
marshmallow.  

18. Para colocar a pasta no molde de silicone é necessário acrescentar algo? 
(Amido ou CMC). R: Não é necessário caso tenha deixado ela mais seca na 
hora do processo, mas caso prefira pode acrescentar o que estiver 
acostumada. 
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