
Ingredientes Massa: 
Batata comum – 1 kg
Ovo – 2 unidades
Farinha de trigo – 200 gr*
Margarina – 50 gr
Sal à gosto

Ingredientes Molho: 
Carne moída – 1kg
Tomate molho maduro – 2 kg
Cebola picada – 1 unidade
Alho fresco picado – 5 unidades
Salsinha fresca – 1 maço
Azeite – 1 colher sopa
Sal e pimenta do reino à gosto

Modo de Preparo:

Valor Calórico

219,45 kcal 27,69 g 9,39 g 7,98 g

Carboidratos Proteínas Lipídeos

alimentação e serviços ltda.

Nhoque
à Bolonhesa

p r a t o s

p r i n c i p a i s

Descasque as batatas, corte ao meio e coloque-as para 
cozinhar. Colocar o sal e deixar em fogo alto até cozimen-
to completo (ficar bem macia). Escorrer a água e amassar 
a batata até formar um purê. Adicionar os ovos, misturar 
bem e colocar a farinha até formar uma massa homogê-
nea (soltar da mão). Coloque a massa sobre uma superfí-
cie lisa (mesa ou bancada) enfarinhada e faça rolinhos; 
Corte cada rolinho em pedaços de mais ou menos 2 cm. 
Reservar. Colocar uma panela com água para aquecer. 
Quando levantar fervura, colocar cuidadosamente as 
bolinhas de nhoque para cozinhar até que os nhoques 
começarem a subir (ponto de cozimento do nhoque). 
Retirar da água quente e colocar em um escorredor de 
massas, passar água fria para não grudar. Repetir o 
processo até cozinhar toda a massa. Monte o nhoque em 
um refratário de vidro, adicione o molho e leve para aque-
cer em forno médio por cerca de 15 minutos. Servir 
quente. 

Obs: Pode ser utilizado um pouco mais de farinha até 
obter uma massa firme e homogênea (pode variar devido 
à qualidade da batata e da margarina utilizada).

Modo de Preparo:

Colocar o tomate na água fervendo por 15 minutos. Retirar do 
fogo e bater tudo no liquidificador. Peneirar os tomates batidos. 
Refogar a cebola e alho com azeite (metade). Acrescentar o 
molho e salsinha e deixar apurar. Temperar com sal à gosto. 
Reservar. Refogar a cebola e alho com azeite (metade). Colocar 
a carne moída e refogar até dourar bem. Adicionar o molho de 
tomate e deixar cozinhar em fogo baixo por cerca de 15 minu-
tos.

Tempo de preparo: 2 horas / Rendimento: 6 porções

Nhoque: rico em carboidrato (excelente fonte de energia para o 
organismo).
Carne moída: rico em proteína (formação e reparação das 
células do corpo) e Ferro (prevenir contra anemia ferropriva)
Molho de tomate: rico em Licopeno (excelente antioxidante, 
previne o envelhecimento precoce e tem ação anticancerígeno).


