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Oi, meu nome é Marielen e sou a fotógrafa do Pixel of
Sugar. 

Sou fotógrafa há 8 anos e trabalho exclusivamente com
fotografia de alimentos desde 2020.

Uma foto vale mais que mil palavras, mas para divulgar  e
vender seus produtos na internet uma foto vale mais que
um milhão de palavras.

Esse guia for pensado para ajudar você, que de dentro da
sua casa, quer fazer uma renda extra vendendo Ovos de
Páscoa.

Você vai ver que é possível fazer fotos lindas para
impulsionar suas vendas e impressionar seus clientes
mesmo antes da primeira mordida.

Apresentação 
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Estúdio em
Casa 
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Encontre uma boa fonte de luz

A luz do sol é a sua fonte de luz, por isso você vai precisar de um
espaço perto da janela para fotografar. Sua janela deve ficar ao lado ou
atrás dos Ovos de Páscoa, nunca na frente. 
Sempre desligue todas as luzes do ambiente antes de fotografar.

Atenção com o fundo 

Várias coisas podem ser usadas como fundo, uma mesa, um tecido e
até mesmo uma cartolina. Minha sugestão é escolher itens simples,
sem muita informação.   

Difusores e rebatedores

Difusores são materiais translúcidos  usados entre a fonte de luz e o
Ovo de Páscoa. Papel manteiga, um tecido branco bem fino e até
mesmo papel de forno podem ser usados como difusores. 
Rebatedores são usados para devolver um pouco luz e diminuir as
sombras nos Ovos de Páscoa. Um pedaço de isopor branco funciona
muito bem como rebatedor.

ESTÚDIO EM CASA

Papel manteiga usado 
como difusor

Rebatedores feitos 
com placas de isopor 
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Você consegue ver a diferença
entre a foto I e a foto II? 

A primeira foto foi feita ao lado da janela,
e a segunda foto dentro da minha cozinha,
com a luzes do teto ligadas.

Nunca fotografe seus Ovos de Páscoa com
as luzes do teto ligadas, utilize somente a
luz do sol que entra pela sua janela.  

ESTÚDIO EM CASA

 
I II
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Food Styling
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FOOD STYLING

Food styling é um termo em Inglês muito
usado no mundo da fotografia de
alimentos. 

Existem várias técnicas e mitos
relacionados ao food styling, mas a
verdade é que food styling nada mais é do
que ter cuidado com a apresentação dos
alimentos. 
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FOOD STYLING

Dicas e truques:

Pincel de maquiagem bem macio para tirar
as "poeirinhas" de chocolate. 

Secador de cabelo para dar brilho. Cuidado
com a temperatura para não derreter o
Ovo de Páscoa.

Manusear os Ovos de Páscoa com luvas ou
utilizando papel manteiga para não deixar
marcas. Essa dica vale não só para o Ovo
que será fotografado, mas principalmente
para o Ovo de Páscoa do seu cliente. 
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Composição
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COMPOSIÇÃO

Seu objetivo aqui é organizar os
elementos de uma forma que a
fotografia chame a atenção dos seus
clientes. 

Você pode usar acessórios, mas tenha
sempre em mente que os Ovos de
Páscoa devem ser o objeto principal. 

Cuidado ao colocar os Ovos de Páscoa
dentro de uma cesta ou ao lado de
coelhinho de pelúcia, por exemplo. 
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Regra dos Terços

A Regra dos Terços é uma das formas mais
simples de compor uma fotografia.

Observe que se você traçar uma grade  de
jogo da velha por cima desta foto, o Ovo de
Páscoa  está localizado em uma das junções
das linhas, é o chamado ponto de ouro. 

Todas as câmeras e celulares permitem que
você ative essa grade ao fazer a foto.
Posicione o elemento principal em um dos
pontos para compor a fotografia utilizando a
Regra dos Terços 

COMPOSIÇÃO
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Curvas 
Organizar os elementos em forma de S ou C
faz com que a fotografia ganhe movimento.

Aproveite o formato dos Ovos de Páscoa e
posicione-os de uma forma que ao traçar
uma linha imaginária interligando os Ovos
você tenha curvas e não retas. 

COMPOSIÇÃO
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Valorize as texturas 

Mostre o diferencial dos seus Ovos de
Páscoa. 

Ovos de Páscoa de colher já são
naturalmente tentadores, provoque o
seu público  mostrando aquela colherada
do recheio irresistível que só você sabe
fazer.

COMPOSIÇÃO
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Edição
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A edição pode fazer a diferença na
sua foto, apesar de não ser
obrigatória.

Existem aplicativos e programas
específicos para edição de fotos, mas
as correções básicas disponíveis em
seu telefone são mais que suficientes. 

Cuidado com o uso de presets e
filtros prontos, esse tipo de pré
edição só funciona para fotos feitas
nas mesmas situações de luz e
sombra. 
  

EDIÇÃO

sem edição editado com preset editado com Lightroom 
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Receita - Ovo de
Brigadeiro 
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Casca do Ovo (forma de 250g)
200g de chocolate ao leite
200 g de chocolate meio amargo

Derreta o chocolate em banho maria ou no micro ondas. O chocolate
está na temperatura ideal quando você consegue encostar um pouco nos
lábios sem queimar.
Preencha a forma e leve à geladeira emborcado em uma folha de papel
manteiga. Desenforme somente quando toda a forma estiver opaca. 

Brigadeiro
1 lata de leite condensado
1 lata de creme de leite (sem soro)
1 colher de chá de manteiga
50g de chocolate ao leite

Em uma panela junte todos os ingredientes, exceto o chocolate. 
Leve ao fogo mexendo sempre até o ponto de brigadeiro.
Desligue o foto e adicione o chocolate picado.
A montagem do ovo deve ser feita com o brigadeiro frio. 
Se possível, monte o Ovo de Páscoa no dia da entrega. 
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Contatos

www.pixelofsugar.com

@pixelofsugar
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