
Cupcake de festa
18 unidades    Requer prática  up to 40 Min. Ingredientes:

Você vai precisar de:
2 pacotes de Choc disco Dr.Oetker
Bolo Coco Dr. Oetker
2 caixas de Chantilly UHT Dr. Oetker
1 lata de Leite Condensado
1 unidade Corantes alimentícios
vermelho, azul, amarelo (ou cores
que preferir)
18 unidades Forminhas de Cupcake
3 unidades de Ovos
5 colheres sopa de Margarina ou
100g
¾ xícara chá de Leite ou 150ml
3 colheres sopa de Coco Ralado
Dr.Oetker

Massa: 
Em uma vasilha coloque a massa do Bolo de Coco Dr. Oetker os ovos, a
margarina e o leite misture com uma colher até a massa ficar homogênea.
Coloque as forminhas dentro de uma forma de cupcake e preencha com 1 ½
colheres (sopa) de massa e leve para assar em forno preaquecido a 180ºC por
25 minutos ou até que esteja assado e reserve. 
Corte a parte de cima do cupcake, faça um buraco e recheie com o beijinho.
Coloque de volta a parte de cima do bolo e pressione devagar para fechar.
Coloque os Choc Discos Dr. Oetker nas taças e os cupcakes para que fiquem
no topo das taças. Prepare creme tipo Chantilly Dr. Oetker por 2 minutos,
separe um pouco de chantilly para cada cor que for usar, acrescente corantes a
gosto e bata novamente em velocidade baixa até a cor ficar homogêneo e
firme. Coloque em saquinhos de confeitar e decore cada cupcake.

Recheio: 
Reserve 5 colheres (sopa) de margarina para a massa do bolo.
Em uma panela coloque o Coco Ralado Dr. Oetker, o leite condensado e uma
colher (sopa) de margarina, leve ao fogo médio sempre mexendo até
desgrudar do fundo da panela e reserve até esfriar. 

Tip from the Test Kitchen

Essa é uma ótima receita para usar como decoração de mesa para festas e
reuniões. 
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