Shirt & Bal Cakepops
20 - 24 stuks

Voor ervaren bakkers

up to 60 Min.

Ingrediënten:
Bakgerei:
mixer met garden
kunststof roller
kunststof mesje voor fondant
uitsteekvormpje voetbal
uitsteekvormpje voetbalshirt
1 zakje Dr. Oetker Topping Wit of
botercrème (vastplakken
fondant)
uitsteekvormpje (klein cijfer)

voor voetbal cupcakes:
1 pak Dr. Oetker Compleet
pakket voor Cakepops
30 g margarine
1 ei (m, op kamertemperatuur)

Bereidingswijze Voetbal cakepops:

voor decoratie voetbal
cakepops:
1 verpakking Dr. Oetker
Rolfondant wit

Bak de cakepops zoals aangegeven staat op de verpakking Compleet
pakket voor Cakepop of maak ze met behulp van cake en Mon Chou
zoals beschreven staat op http://www.oetker.nl/recepten/cakepops/
Zet ze even in de koelkast.

100 g fondant zwart

Voor shirt cupcakes:
1 pak Dr. Oetker Basismix voor
CupCakes Naturel (of chocolade)
2 eieren (m, op

Elektrische oven: 180 °C
Heteluchtoven 160 °C
Inclusief Midden
Baktijd: 15 - 17 minuten

kamertemperatuur)
100 g margarine
100 ml melk
125 g MonChou

Rol een plak witte fondant dun uit en snij er een cirkel uit die de
gehele cakepop kan bedekken.

voor decoratie shirt
cakepops:
1 verpakking Dr. Oetker

Vouw de cirkel netjes om de cakepop heen, voor het plakken kun je
de cakepop een beetje insmeren met een laagje botercrème. Het
overtollige fondant snij je weg en wrijf het fondant op plekken waar
een bult zit glad en plat.

Rolfondant wit
Dr. Oetker Kleurstoffen (rode en
gele stift)
1 beker Dr. Oetker Choco Dip wit

Steek met de voetbal uitsteker zeshoeken uit dun uitgerold zwarte en
wit fondant.
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Plak de zeshoeken helemaal rondom de bal.

Bereidingswijze Shirt cakepops:
Maak het cakepop deeg zoals aangegeven met behulp van cake en
Mon Chou zoals beschreven staat op
http://www.oetker.nl/recepten/cakepops/ Maak hiervan een platte pak
(zodat je er shirts uit kan steken) Plaats deze even in de koelkast.
Kleur wit fondant met enkele druppel rode en iets meer druppels gele
kleurstof, kneed door totdat je een egale oranje kleur hebt.
Steek uit de plak cakepop deeg voetbalshirt-cakepops uit. Verwarm
de Chocodip wit en doop het stokje een klein beetje in de chocodip.
Steek daarna het stokje voor-zichtig aan de onderkant in het shirtje.
Leg ze op een bakpapiertje in de koelkast en laat even hard worden.
Rol de oranje fondant uit tot een plak, leg de uitsteker voorzichtig op
de fondant en snij het shirt wat groter uit dan de vorm. Plak deze met
behulp van wat boter crème op de cakepop en vouw de randen mooi
om. Doe dit ook aan de achterkant van de cakepop. Maak een lange
strook oranje fondant die zo breed is als de dikte van je cakepop. En
bedek daarmee de gehele rand van de cakepop.
Snij wit fondant een klein zakje en misschien nog een rugnummer met
cijfer-uitstekers.

Variatie Tip!:
Maak je de cakepop alleen voor de sier (niet om op te eten), dan kun
het shirtje uit een dikke plak oranje fondant steken. Stokje onderin en
klaar!
De voetbal wedstrijd kan beginnen!
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