
Bolo Mesclado com Chocolate Black
15 fatias de    Fácil de preparar  up to 25 Min. Ingredientes:

Utensílios:
1 Forma com 22 cm de cone diâmetro

Ingredientes:
1 pacote de Bolo de Coco Dr. Oetker
2 colheres sopa de Chocolate em Pó
Black Dr. Oetker
150 ml Leite (3/4 xícaras de leite)
3 unidades de Ovos
100 g Margarina (5 colheres de sopa)
à temperatura ambiente

Para Decorar:
100 g Cobertura Sabor Chocolate
Meio Amargo Dr. Oetker

Modo de Preparo: 
1. Misture o conteúdo do pacote com o leite, os ovos e a margarina. Bata na
batedeira em velocidade alta durante 4 minutos, ou com uma colher por 6
minutos, até obter uma massa lisa e homogênea. Reserve (5 colheres de sopa)
de massa. Despeje a massa branca na forma untada e polvilhada com farinha
de trigo.
2. Misture o Cacau em Pó Black Dr. Oetker na massa reservada ou bata na
batedeira até misturar e ficar homogêneo. Distribua a massa com Cacau
delicadamente por cima da branca. 
3. Leve ao forno e deixe assar por 30 a 40 minutos. Para saber se o bolo está
pronto, perfure a massa com um palito e retire. Se sair seco, o bolo estará
pronto. Não abra o forno antes de 30 minutos de cozimento. 
4. Retire o bolo do forno. Deixe esfriar por 15 minutos, desenforme e decore
com a cobertura sabor Chocolate meio Amargo Dr. Oetker.
5. Para decorar, derreta a cobertura sabor chocolate meio amargo no micro-
ondas ou banho maria e com a ajuda de um saco de confeitar, decore o bolo
fazendo riscos no bolo. 
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