
Receitas do Clube

GRATINADO 
DE BATATAS 
E ESPINAFRE

Batata e espinafre combinam muito bem. Para aproveitar a 
dobradinha na cesta dessa semana, aqui vai uma receita 
vegetariana e que pode ser compartilhada, ideal para as festas 
de fim de ano. Serve tanto de prato principal como 
acompanhamento para carnes vermelhas. E se o calor pedir 
uma comida mais leve, o gratinado pode ser preparado com 
algumas horas de antecedência e servido à temperatura 
ambiente. Ou seja: não tem desculpa para não experimentar.



INGREDIENTES

PREPARO

200ml de creme de leite
1 dente de alho
1 ramo de tomilho e/ou alecrim
1 maço de espinafre
sal e pimenta-do-reino a gosto 
1 pitada de noz-moscada ralada
manteiga ou azeite, para untar
500g de batata inglesa, descascada e 
cortada em fatias de cerca de 3mm
25g de queijo parmesão ralado




Pré-aqueça o forno a 200°C. Despeje o creme de leite, as ervas e o dente de alho em uma 
panela, sobre fogo baixo. Espere até quase ferver, apague o fogo e deixe descansar, para 
incorporar os sabores ao creme.

Coloque o espinafre em uma peneira ou escorredor, despeje água fervente sobre ele e 
deixe escorrer por alguns minutos. Quando esfriar, esprema o máximo de líquido 
possível. Tempere com sal, pimenta-do-reino moída na hora e a noz-moscada.

Unte uma travessa refratária com manteiga ou azeite e espalhe metade das fatias de 
batata. Em seguida espalhe o espinafre, e então cubra com o restante das batatas. 
Despeje o creme, usando uma peneira para separar o alho e as ervas. Por último, 
espalhe o queijo ralado. Leve ao forno por 45-55 minutos, até que esteja dourado e as 
batatas estejam cozidas.



por Bruno Fiuza

Dificuldade Preparo Cozimento Rendimento

Fácil 15 min 1 hora 4 porções



Você pode escaldar e 
espremer o espinafre, 
como indicado na receita, 
e congelá-lo, sem 
temperar. 

Na hora de utilizar, 
reaqueça lentamente na 
panela ou no vapor.



DICA


