
CHEF ROBSON ROBERTO

RECEITAS 



600g de farinha de arroz 

260g de fécula de mandioca 

140g de fécula de batata 

50g de mix de goma (25g de goma guar ou 

cmc e 25g de goma xantana).

MIX DE FARINHA

Ingredientes



SORRENTINO DE 
LIMÃO SICILIANO

300g de mix  de far inha (se  for  com 

glúten use  300g de far inha de tr igo )

8g de mix  de goma (goar  e  xantana )

2  ovos

5g aprox .  de  acafrão da terra  ou 

curcuma

120ml de água aprox .

Raspas  de 2  l imões  s ic i l ianos .

Misture  os  ingredientes  secos ,  em 

seguida os  ovos ,  coloque a  água aos  

poucos até  dar  o  ponto .

Modo de Preparo

Ingredientes



300g de mussarela  

Raspas  de 2  l imãos s ic i l ianos  

Sal  a  gosto 

RECHEIO DO SORRENTINO

Processe todos os  ingredientes  até  

formar  uma pasta ,  em seguida recheie  

os  sorrent inos .  

Modo de Preparo

Ingredientes



NHOQUE DE ESPINAFRE 
CROCANTE SEM GLÚTEN

1  kg  de batata  cozida e  amassada

1  maço de espinafre  

50  gramas de manteiga 

Sal  quanto baste  

400  gramas de mix  de far inha (se  

for  com glúten use  400g de far inha 

de tr igo )  

150  gramas de amêndoas 

2  ovos  ou 100  ml  de  ovo em pó  (12.5  

gramas +  37,5  de  água =  1  Ovo de 

50g )  

Ingredientes



INGREDIENTES 

Modo de Preparo

Cozinhe a batata até  que esteja macia e 

passe em um amassador.  Em seguida 

adicione a manteiga e o sal e misture 

bem.  Bata no liquidificador os ovos e o 

espinafre e adicione a mistura a massa 

de uma só  vez,  incorporando o 

tubérculo.  Refogue as amêndoas até  que 

fiquem douradas,  triture-as e em seguida 

acrescente a massa.  Adicione o mix de 

farinha a massa de uma só  vez.  Agora 

faça rolinhos e corte no tamanho do seu 

dedo indicador.  Cozinhe por 1:15  

minutos,  retire e jogue em água fria,  

escorra e impermeabilize com óleo.  



#DicadoChef
Conservação: Após o pré cozimento, 

impermeabiliza com óleo, embala e leva na 

geladeira sob refrigeração de 0 a 7 graus. 

Durabilidade de 5 dias.

Congelamento: Após o pré 

cozimento, impermeabiliza com óleo, embala 

e congela. Durabilidade de 3 meses.

O nhoque sempre deve ser pré 

cozido, não pode ser congelado 

cru.

Se for fazer uma 

receita com glúten a 

proporção é a 

mesma, basta 

substituir o mix de 

farinha sem 

glúten pela farinha de 

trigo.



#DicadoChef

Impermeabilização: 

Não existe uma quantidade exata 

de óleo, porque depende da 

quantidade de nhoque que você 

vai impermeabilizar. Portanto, 

basta colocar uma quantidade de 

óleo suficiente que espalhe em 

toda a massa, para não grudar. 

Recomendo o óleo de canola que 

não deixa gosto na massa.

chefrobsonroberto.com.br

http://chefrobsonroberto.com.br/

