
Gelatina com Frutas e Leite Condensado
aprox. 3 porções    Fácil de preparar  up to 30 Min. Ingredientes:

Para a Gelatina de Morango:
1 pacote de Gelatina Morango Dr.
Oetker
1 xícara chá de Água (250 ml)
1 envelope Gelatina em Pó Incolor Dr.
Oetker
Morangos cortados em cubos
pequenos
Leite Condensado

Para a Gelatina de Tutti-Frutti:
1 pacote de Gelatina Tutti-Frutti Dr.
Oetker
1 xícara chá de Água (250 ml)
1 envelope Gelatina em Pó Incolor Dr.
Oetker
Mirtilos
Leite Condensado

Para a Gelatina de Limão:
1 xícara chá de Água (250 ml)
1 envelope Gelatina em Pó Incolor Dr.
Oetker
maçã verde cortada em cubos
pequenos
1 pacote de Gelatina sabor Limão Dr.
Oetker

Modo de preparo para a gelatina de morango:  
Dissolva a gelatina em 100 ml de água fervente, mexendo bem. Acrescente 100
ml de água fria e misture bem. Reserve. Hidrate a gelatina incolor em 50 ml de
água fria e leve ao micro-ondas por aproximadamente 15 segundos. Não deixe
ferver. Coloque a gelatina incolor na gelatina de morango e misture. Deixe
esfriar, acrescente a fruta e coloque em forminhas de silicone, com 250 ml de
capacidade, levemente untadas com óleo. Leve à geladeira, por cerca de 40
minutos, ou até que esteja firme. Desenforme e sirva com leite condensado.

Modo de preparo para gelatina de tutti-frutti:  
Dissolva a gelatina em 100 ml de água fervente, mexendo bem. Acrescente 100
ml de água fria e misture bem. Reserve. Hidrate a gelatina incolor em 50 ml de
água fria e leve ao micro-ondas por aproximadamente 15 segundos. Não deixe
ferver. Coloque a gelatina incolor na gelatina de tutti-frutti e misture. Deixe
esfriar, acrescente a fruta e coloque em forminhas de silicone, com 250 ml de
capacidade, levemente untadas com óleo. Leve à geladeira, por cerca de 40
minutos, ou até que esteja firme. Desenforme e sirva com leite condensado
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Modo de preparo para a gelatina de limão:  
Dissolva a gelatina em 100 ml de água fervente, mexendo bem. Acrescente 100
ml de água fria e misture bem. Reserve. Hidrate a gelatina incolor em 50 ml de
água fria e leve ao micro-ondas por aproximadamente 15 segundos. Não deixe
ferver. Coloque a gelatina incolor na gelatina de limão e misture. Deixe esfriar,
acrescente a fruta e coloque em forminhas de silicone, com 250 ml de
capacidade, levemente untadas com óleo. Leve à geladeira, por cerca de 40
minutos, ou até que esteja firme. Desenforme e sirva com leite condensado.
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