
Casquinha Brownie com Sorvete
12 unidades de (1)    Fácil de preparar  up to 40 Min. Ingredientes:

Ingredientes Massa:
1 caixa de Brownie Dr. Oetker
2 unidades de Ovos
¼ xícara chá de Água (50ml)
2 ½ colheres sopa de Margarina (50g)

Ingredientes Sorvete:
1 unidade Sorvete Creme Dr.Oetker
2 xícaras chá de Leite

Ingredientes calda de chocolate:
12 colheres sopa de Chocolate em Pó
Dr. Oetker
1 colher chá de Aroma Baunilha Dr.
Oetker
12 colheres sopa de Açúcar
1 xícara chá de Água

Ingredientes Decoração:

Utensílio:
Fôrmas de metal para cupcake ou
empada

Modo de preparo: 
Massa: Unte generosamente e enfarinhe as cavidades da forma de metal.
Distribua a massa nas forminhas, aproximadamente 3 colheres (sopa),
deixando uma borda de 1cm. Leve para assar na grelha do meio do forno,
preaquecido entre 160-180°C, por 18 minutos, até dourar, porém sem assar
totalmente. Retire do forno, aguarde 3 minutos e pressione o centro com uma
forminha de metal, levemente untada. Pressione e forminha de metal, afunde o
cupcake e retire rapidamente, para não grudar. Retire as bases de brownie da
forma de metal com auxílio de uma espátula de silicone macia, ou com o cabo
de uma colher de café. Reserve até esfriar.

Calda Misture os ingredientes em uma panela e leve ao fogo mexendo sem
parar, até formar uma calda.

Montagem Espalhe a calda na lateral das "casquinhas" e grude os confeitos.
Faça bolas de sorvete e coloque sobre as casquinhas, espalhe a calda, os
confeitos e sirva em seguida.
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Tip from the Test Kitchen

Dica: Caso deseje, prepare as casquinhas de véspera e deixe-as armazenadas
em um recipiente tampado.
Dica: coloque a forma de metal dentro de uma assadeira, para evitar que o fundo
do cupcake fique muito assado
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