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Linguine ao pesto genovês 
(Linguine al pesto genovese) 

 
- Ingredientes: 

400 gr. de massa tipo linguine 
1 batata 
4 maços pequenos de manjericão 
2 dentes de alho 
1 colher de pinoli ou nozes 
25 gr. de queijo pecorino ralado (ou mais 25 gr. de parmesão) 
25 gr. de queijo parmesão ralado 
Azeite de oliva 
Sal grosso 
 

- Preparação: 
Prepare o pesto do seguinte modo: lave as folhas de manjericão e 
enxugue-as com um pano.  
Descasque o alho e retire o broto interno. Amasse tudo em um pilão 
junto com as nozes (ou pinoli), acrescentando o azeite e alguns 
grãos de sal grosso. Acrescente o queijo e continue amassando 
tudo. Esse processo também pode ser desenvolvido com o 
liquidificador, ao invés do pilão.  
Cozinhe o linguine em bastante água e sal, junto com a batata 
cortada em cubinhos.  
Dissolva o pesto em um pouco da água do cozimento do macarrão.  
Escorra o linguine e tempere-o com o pesto.  
 
Ideias e variações: 
 
Podemos preparar uma variante do linguine ao pesto genovês 
cozinhando junto com a batata 50 gramas de vagens cortadas.  
 
Nhoque à sorrentina 
(Gnocchi alla sorrentina) 
 
Iniciamos a nossa receita com a preparação dos nhoques de 
batatas:  
 
Ingredientes: 
 
1 kg de batatas (farinhosas) 
300 gr. de farinha 
1 ovo 
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Preparação: 
 
Quando for escolher as batatas para os nhoques, fique atento em 
escolher aquelas que são mais farinhosas, pois será mais fácil para 
fazer a massa.  
Iniciamos então com o cozimento das batatas em uma panela. Uma 
vez prontas, descasque-as e amasse-as ainda quentes.  
Acrescente uma pitada de sal e a farinha e misture tudo a mão, até 
obter um composto firme e homogêneo. Acrescente então o ovo e 
continue trabalhando a massa com a mão, até que os ingredientes 
estejam todos unidos.  
Pegue esse composto e divida-o em partes grandes como o punho 
de sua mão, e enrole-os formando um pequeno rolinho de um 
centímetro de diâmetro. Então corte a massa em pedaços de dois 
centímetros e assim terá a forma base dos nhoques.  
Mas, para dar-lhes a clássica forma listrada de um lado, faça-o com 
o auxílio dos dentes de um garfo.  
Então deixe descansar os seus nhoques por alguns minutos sobre 
um recipiente enfarinhado.  
 
         Agora, para o molho e o restante: 
 
Ingredientes:  
1 garrafa de molho de tomate 
250 gr. de mozzarella 
Meia cebola 
16 folhas de manjericão fresco 
100 gr. de queijo parmesão ralado 
Sal 
Pimenta 
Azeite 
 
Em uma panela doure a cebola picada com um pouco de azeite; em 
seguida, acrescente o molho de tomate e o manjericão picado. 
Durante o cozimento do molho, fique atento para não deixa-lo muito 
“seco”, pois no momento do cozimento do forno ele não produzirá o 
efeito desejado.  
Enquanto isso, cozinhe os nhoques em uma panela com água 
fervente: assim que eles subirem até a borda, significa que estão 
prontos. 
Coloque-os em um refratário para o forno e acrescente o molho de 
tomate. Cubra tudo com a mozzarella picada em pequenos 
cubinhos e com o parmesão ralado. Leve ao forno a 200 graus para 
gratinar.  


