RECEITAS
BATATAS LAMINADAS (La Peruanita)
Ingredientes
500g de batata
300 ml de leite
100 ml de creme de leite
2 ovos
150g de parmesão ralado
1 dente de alho
Sal a gosto
Raspas de limão a gosto
Pimenta branca a gosto
Modo de preparo - Misture o leite, o creme de leite, o queijo parmesão, o alho,
o limão, o sal e a pimenta a gosto e reserve. Descasque ou não as batatas,
como preferir (lembrando o produto com casca terá mais antioxidantes), e corte
em lâminas bem fininhas. Em seguida, coloque em uma travessa a batata
laminada e a mistura. Leve ao forno por 30 minutos, em temperatura de 180
graus. Retire do forno e regue com um fio de azeite de oliva a gosto.
Dica importante: Se preferir descascar a batata e for laminar, não coloque em
água para que ela não perca o amido e para que fique mais firme depois de
cozida.
——————————————————-

TARTAR DE BATATA (Huayro)
Ingredientes
500g de batata Huayro
2 abacates pequenos
100g de cebola roxa
10g de mostarda em grão
5g de coentro picado
3g de aipo
5g de gengibre ralado
Sal a gosto
Pimenta do reino
Suco de 2 limões
Azeite a gosto
Modo de preparo - Cozinhe a batata com pele em uma panela, com pouca água
por aproximadamente 20 minutos e deixe esfriar na geladeira até ficar bem fria.
Descasque e pique em quadradinhos e reserve. Em seguida, pique o abacate,
a cebola, o aipo, todos do mesmo tamanho da batata. Junte a batata bem fria
com os demais ingredientes e tempere com azeite e limão, o gengibre, sal e a
pimenta do reino a gosto. Sirva em um prato fundo, com um fio de azeite e os
chips de batata.
Dica importante: Deixe esfriar bem a batata e corte com faca bem afiada, para
que a batata fique bem firme e não grude quando for misturada.
———————————————————

PURÉ AO PESTO (Tumbay)
Ingredientes
500g de batata Tumbay
150g de folhas de espinafre
100g de manteiga
50 ml de creme de leite
200 ml de leite
20 ml de vinho branco
50g de queijo parmesão
Sal e pimenta branca a gosto
Modo de preparo - Cozinhe a batata em pouca água numa panela e reserve.
Descasque ainda quente e passe por uma peneira. Reserve. Em uma panela
coloque a manteiga e salteie o espinafre e vá agregando o leite, o creme de
leite e o vinho branco. Bata no liquidificador e misture com a batata e acrescente
o queijo parmesão, o sal e a pimenta a gosto.
Dica importante: Cozinhe a batata por 15 minutos e controle com a ponta de
uma faca. Cuidado porque essa batata não precisa de muito tempo de cocção.
Use o fogo baixo.
———————————————————

SOPA DE BATATA COM BACON (Yana Imilla)
Ingredientes
500g de batata Yana Imilla descascada e picada em cubos
100g de cebola picada
100g de alho poró
20g de alho
1 folha de louro
2 litros de água
40ml de azeite de oliva
Bacon em lâminas
5g de cebolinha picada
Sal a gosto
Pimenta branca a gosto
Noz moscada a gosto
Modo de preparo - Em uma panela coloque o azeite, a cebola, o alho, o alho
poró, a folha de louro. Junte o sal e deixe dourar uns 10 minutos em fogo médio.
Junte as batatas e a água e deixe cozinhar por 20 minutos em fogo baixo.
Coloque toda a preparação no liquidificador, mas retire a folha de louro. Bata
no liquidificador até ficar bem cremoso e agregue sal, pimenta e a noz moscada
a gosto. Seque o bacon no forno a 100 graus por 30 minutos. Deixe esfriar e
pique. Em seguida, sirva o creme de batata bem quente e coloque por cima o
bacon e a cebolinha picada.
Dica importante: O corte da batata tem que ser de mais ou menos 2 cm no
máximo, para que ela fique bem macia e bem cremosa no final.
—————————————————-

NHOQUE COM MOLHO DE COGUMELOS (Huenccos)
Ingredientes
500g de batata Huenccos
50g de farinha de trigo
1 ovo
300g de cogumelos picados
150g de cebola
20g de alho
50 ml de vinho branco
350 ml de creme de leite fresco
30g de salsa
Queijo parmesão ralado
Modo de preparo - Cozinhe a batata com pele e pouca água até ficar bem
cozida. Logo que descascar, passe por uma peneira até que fique lisa. Misture
a batata com a farinha e o ovo e lentamente vá acrescentando a farinha e
amassando, até ficar no ponto de corte. Amasse bem até dar forma de nhoque
a toda a massa. Cozinhe em água quente com sal e reserve. Coloque em uma
frigideira quente a manteiga, a cebola, os cogumelos, o alho e frite até ficar
dourado. Junte o vinho branco e espere até que evapore um pouco e logo junte
o creme de leite. Cozinhe até ficar cremoso e junte a salsa picada. Some ao
molho de cogumelos os nhoques. Sirva em prato fundo e finalize com queijo
parmesão.
Dica importante: Junte a farinha aos poucos (não precisar toda a farinha) na
hora de misturar com a batata para que o nhoque não fique duro.
———————————————————

BATATA AO FORNO (Ccompis)
Ingredientes
500g batata Ccompis
20g de alho
20g de gengibre
20g de alecrim
15g de páprica
5g de cominho
5g de pimenta do reino
30 ml de molho inglês
20 ml de vinagre branco
70 ml de azeite
150g de queijo parmesão
Sal a gosto e salsinha picada
Modo de preparo - Corte as batatas e coloque em água com gelo. Em seguida,
bata no liquidificador todos os ingredientes (menos o parmesão e a salsinha).
Bata até que fique bem cremoso. Numa assadeira coloque as batatas e
tempere com o que acabou de bater no liquidificador. Leve ao forno por 40
minutos a 80 graus. Retire do forno e adicione todo o parmesão ralado e a
salsinha picada.
Dica importante: Pode subir a temperatura do forno após as batatas estarem
cozidas para que fiquem bem douradas.

———————————————————

TIPO DE PAPA: PERUANITA, AMARILLA E TUMBAY
RECEITA:
Modo de fazer: Coloque a água em uma panela em fogo médio. Quando a água
estiver quente, lave a batata (com a casca) e adicione à panela para que a água
cubra ao nível das batatas e deixe ferver. Tempo de cozimento: 7 minutos
aproximadamente, contado desde o início da fervura.
Observação importante: Monitore com frequência durante a fervura e observe
apenas a quebra da pele antes do tempo estimado para cozinhar, para remover
do calor, pois isso significa que a batata já está cozida. O tempo de cozimento
também dependerá do tamanho da batata (batatas pequenas precisam de
menos tempo) e do nível de temperatura administrado. Uso culinário: Ideal para
todos os tipos de purês.
FRITURA:
Modo de fritar: Descasque a batata, corte em tiras, corte em cubos (ou a gosto).
Em uma panela, adicione a quantidade de óleo e leve a batata do fogo médio
ao alto. Adicione a batata em óleo quente e remova quando a batata estiver
com uma cor dourada (ou a gosto). Retire do fogo e adicione sal e orégano a
gosto.
———————————————————

TIPO DE PAPA: HUAYRO E HUAYRO MACHO
RECEITA:
Modo de fazer: Coloque a água em uma panela em fogo médio. Quando a água
estiver quente, lave a batata (com a casca) e adicione à panela para que a água
cubra ao nível das batatas e deixe ferver. Tempo de cozimento:
aproximadamente 10 minutos (contados desde o início da fervura).
Observação importante: Monitore com frequência durante a fervura, observe
apenas a ruptura da pele antes do tempo estimado para cozinhar e remover do
calor, pois isso mostra que a batata já está cozida. O tempo de cozimento
também dependerá do tamanho da batata (batatas pequenas precisam de
menos tempo) e do nível de temperatura utilizado.
FRITURA:
Modo de fritar: Descasque a batata, corte em tiras (ou a gosto). Em uma panela,
adicione a quantidade de óleo que cubra a batata para levar ao fogo médio e
fogo alto em seguida. Adicione a batata ao óleo quente e remova quando a
batata estiver com uma cor dourada (ou a gosto). Retire do fogo e adicione sal
e orégano a gosto.
———————————————————

TIPO DE PAPA: CCOMPIS, YANA IMILLA E PUTIS
RECEITA:
Modo de fazer: Coloque a água em uma panela em fogo alto. Quando a água
estiver quente, lave a batata (com a casca) e adicione à panela para que a água
cubra as batatas e deixe ferver. Tempo de cozimento: aproximadamente 13
minutos (contados desde o início da fervura).
Observação importante: Monitore com frequência durante a fervura, observe
apenas a ruptura da pele antes do tempo estimado para cozinhar para remover
do calor, pois isso significa que a batata já está cozida. O tempo de cozimento
também dependerá do tamanho da batata (batatas pequenas precisam de
menos tempo) e do nível de temperatura utilizado.
FRITURA:
Modo de fritar: Descasque a batata, corte em tiras (ou a gosto). Em uma panela,
adicione a quantidade de óleo que cubra a batata para levar ao fogo médio e
fogo alto em seguida. Adicione a batata ao óleo quente e remova quando a
batata estiver com uma cor dourada (ou a gosto). Retire do fogo e adicione sal
e orégano a gosto.

As qualidades específicas das batatas amarelas
TUMBAY E PERUANITA
•

São mais secas.

•

Ideais tanto para pratos com texturas em pasta ou crocantes.

•

Deliciosas, com sabor forte e mais intensos.

•

Os purês são bem cremosos e precisam de menos quantidade de
batatas para uma receita.

•

Acompanham bem carnes com gordura.

HUENCOS E PUTIS
•

As Huencos têm uma beleza única, ideais para chips. Porque além da
crocância e sabor, é bonita visualmente.

•

Outra vantagem é o tempo de cocção menor, em torno de 15 minutos
dependendo do tamanho das batatas.

•

Não precisa de muita água para cozinhar.

•

Pode ser pré-assada antes da fritura, ou preparada pelo método de sous
vide.

•

São ótimas como acompanhamentos para peixes e frutos do mar.

DESCRIÇÃO DAS BATATAS
TUMBAY
Textura arenosa, sabor amanteigado com leve sabor adocicado.
PERUANITA
Batata com textura macia, cor amarela e profundo sabor que absorve todo
tempero colocado sem perder sua textura e cor.
YANA IMILLA
Batata de cor branca, sabor suave, podendo ser usada até em sobremesas,
drinks e pães.
CCOMPIS
Batata branca, crocante, com menos amido e sabor amanteigado. Ideal para
batatas fritas.
HUENCCOS
Batata de cor roxa forte, de sabor leve, cítrico e acebolado, perfeitas para
nhoques e batatas fritas, tipo chips, super crocantes.
HUAYRO
Batata versátil, com inúmeras possibilidades de preparo. Ideal para servir com
a pele. Muito aromática, é perfeita para ir ao forno com ervas.
HUAYRO MACHO
Batata especial, de pele fina, não precisa ser descascada. De textura mais
esponjosa, absorve bem todos os temperos e pode ser servida cozida, frita e
ao forno.

