
 

 

NHOQUE DE BATATAS COM MANTEIGA E SÁLVIA 
UnderChef 

 
 
Tempo de preparo: Até 2 horas. 
 
Serve: 4 pessoas. 
 
Ingredientes: 
 
- 5 batatas Asterix (500g) 
- 100g de farinha 
- 2 gemas 
- 80g de manteiga 
- Folhas de sálvia 
- Queijo parmesão a gosto 
 
Modo de Preparo: 
 
(Dica: É importante utilizar batatas do tipo Asterix, que têm menos água. Assim, 
utilizaremos menos farinha na massa, deixando-a mais leve e saborosa.) 
 
Para a massa: 
 

1. Espalhe bastante sal em uma assadeira. O sal ajuda a absorver toda a umidade 
das batatas. Ponhas as batatas na assadeira e leve ao forno por 1 hora, numa 

temperatura de 200C. 
2. Tire as batatas do forno e descasque. Em seguida, amasse as batatas e passe-as 

por uma peneira. 
3. Em uma bancada seca e limpa, abra a massa, espalhando e deixando as bordas 

um pouco mais altas do que o meio.  
4. Adicione uma pitada de sal, as duas gemas e polvilhe um pouco da farinha por 

cima. Considere a proporção de farinha em aproximadamente 20% da massa 
(Ex: para cada quilo de batatas, utilizaremos, no máximo, 200g de farinha). 

5. Misture com as mãos, colocando a farinha aos poucos, até que a massa fique 
soltando dos dedos. 

6. Agora que a massa está homogênea, leve e soltinha, é hora de trabalhar com 
ela: polvilhe a bancada com um pouco de farinha, para que não grude no 
manuseio.   

7. Corte um pedaço da massa e, com os dedos, faça um rolinho, pressionando dos 
meios para as pontas. Corte o rolinho em pedaços, formando pequenos 
“travesseirinhos”. (Dica: Se desejar, faça pequenas ranhuras nos pedacinhos, 
pressionando-os suavemente contra um garfo. Isso ajuda para que o nhoque 
absorva mais molho). 

8. Em uma panela com água fervente em fogo alto, coloque os pedaços de 
nhoque, um a um. Quando começarem a boiar, retire-os com a ajuda de uma 
escumadeira. Fique de olho, eles cozinham bem rápido! 



 

 

Para o molho: 
 

1. Aqueça uma frigideira em fogo alto. Com a panela quente, coloque 1 colher de 
sopa de manteiga e espere derreter. Adicione, em seguida, as folhas de sálvia. 

2. Assim que a manteiga começar a queimar, pegue um pouco da água que está 
cozinhando a massa e adicione na frigideira. Isso fará com que a manteiga 
comece a emulsionar e formar o molho, além de evitar que a manteiga e a erva 
queimem. Coloque mais 1 colher de sopa de manteiga. 

3. Agora, com a escumadeira, retire o nhoque já cozido da panela e coloque 
diretamente na frigideira junto com o molho. Misture bem, envolvendo o 
nhoque com o molho quente. Coloque o restante da manteiga e mais um 
pouquinho de água, para terminar de emulsionar o molho. Por último, adicione 
uma pitada de pimenta do reino (de preferência, moída na hora). 

 
Está pronto! Retire com a ajuda de uma colher e sirva diretamente no prato. Adicione 
parmesão ralado para finalizar o prato e bom apetite! 
 
 


