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Mini Cupcakes de Chocolate para Páscoa 

Rende: 36 mini cupcakes    Tempo: 40 minutos     dificuldade: fácil 

 

Ingredientes: 
 
6 colheres de sopa de manteiga (85 gramas) na temperatura ambiente 
3/4 xícara de açúcar 
1 ovo 
1 colher de sopa de café (fresco, passado na hora)  
1/2 colher de chá de essência de baunilha 
1 xícara de farinha de trigo com fermento (peneirada) 
1/3 xícara de chocolate em pó (peneirado) 
1/3 xícara de iogurte natural sem sabor (85 gramas) 
1/4 xícara de leite frio 
*pitada de sal. Eu não usei nesta receita, pois usei manteiga com sal. 
 
Para decorar: 
*Cobertura Buttercream (receita no blog) 
*Coelhinhos de marshmallow  
*Ovinhos de chocolate em miniatura 
 
Preparo: 

 Pré aqueça o forno à 180oC. 

 Coloque forminhas de papel nas formas para mini cupcakes ou use forminhas de empada 
pequena. 

 Na tigela da batedeira, coloque a manteiga e o açúcar e bata na velocidade média-alta até ficar 
bem incorporado. 

 Adicione o ovo e bata por 2 minutos na velocidade média-alta. 

 Adicione a essência de baunilha e café. 

 Coloque metade da farinha de trigo e o iogurte e bata na velocidade baixa, até começar a 
incorporar (não precisa bater muito). 

 Coloque o restante da farinha de trigo, chocolate em pó e o leite e continue batendo na 
velocidade baixa, até que fique tudo incorporado. Não precisa bater por muito tempo. *Menos 
de 1 minuto já estará incorporado. Se bater muito, os cupcakes ficam pesados e duros. 
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 Usando uma espátula misture a massa, para ter certeza que não tem nenhum pelote de farinha.  

 Coloque a massa nas forminhas usando uma colher. Não encha muito, coloque tipo 3/4 da 
capacidade da forminha. 

 Asse por 10-12 minutos. 

 Deixe esfriar completamente antes de decorar. 

*Eu usei a minha receita de buttercream, que postei anteriormente.  
 
*Usei corante verde para tingir o buttercream (para fazer a grama).  
*Usei um saco de confeiteiro e bico com vários furinhos (veja foto no blog).  
*Coloquei um coelhinho de marshmallow em cima do cupcake (usei só a cabeça do coelinho) e alguns 
ovinhos de chocolate em volta.  
 
**Mas use sua imaginação e decore os minicupcakes do modo que desejar. Tenho certeza que ficarão 
lindos .  
 
 


