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Batata Assada com Molho Bolonhesa (Baked Potato) 
Rende: 4 porções   Tempo: 1 hora 10 minutos    Dificuldade: fácil 

 

 
 
Ingredientes: 
 
3-4 Batatas (as maiores que você encontrar) 
500 gramas de carne moída 
1 cx de molho de tomate pronto (aproximadamente 600 gramas ) 
1 cebola média picadinha 
2-3 dentes de alho amassados 
1 1/2 colher de chá de manjericão seco 
 
Preparo: 

 Preaqueca o forno a 200oC. 

 
Comece preparando as batatas: lave- as bem e não retire a casca. 
**Eu tenho um truque para assá-las na metade do tempo:  

 Faça furos nas batatas na parte de cima e de baixo, usando um garfo.  

 Coloque em um prato que vá ao microondas. 

 Cubra com um guardanapo de papel umedecido com água. 

 Leve ao micoondas na potência máxima por 5 minutos. Vire as batatas e retorne ao microondas 
por mais 5 minutos. 

 Depois disso, transfira as batatas para uma forma forrada com papel alumínio e asse por 
aproximadamente 30-35 minutos ou até que colocando um palito, ou um gafo, as batatas 
estejam macias. 
 
**Enquanto as batatas estão no forno, prepare o molho: 
 

 Em uma panela grande, coloque 1 colher de sopa de óleo ou azeite e doure a carne moída 
(aproximadamente 8 minutos). 

 Acrescente a cebola e alho e deixe refogar por uns 3 minutos. 

 Adicione o manjericão seco e o molho de tomate. 
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 Deixe ferver em fogo bem baixo, por uns 15 minutos. 

*Quando as batatas estiverem assadas, faça um corte em cima, fazendo uma cavidade, você pode 
raspar um pouco com uma colher, para deixar mais espaço para o recheio. Mas com cuidado para que 
não corte a batata ao meio, (veja as fotos no blog). Coloque um pouco de manteiga, (tipo uma colher de 
chá), sal e pimenta do reino á gosto. Eu geralmente só coloco uma pitadinha. 

*Coloque a batata em um prato, ou de preferencia uma tigela pequena. Adicione o molho bolonhesa, 
queijo muçarela ralado e batata palha, se prefereir. 

*Sirva imediatamente!!! 

*Bom apetite !!! 


