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Ingredientes: 
• 300 gr de batatas doces cozidas e amassadas 
• 300 gr de batatas doces roxas cozidas e amassadas 
• 400 gr de açúcar (pode colocar mais, até uns 500 gr, 

se preferir mais doce ou estiver difícil dar o ponto) 
• 1 ou 2 pauzinhos de canela 
• Uns 5 cravos da Índia (pode colocar mais se gostar do 

sabor, mas não exagere, pois sequestra os demais 
sabores) 

 
 

 
Modo de fazer:  
1. Descasque e cozinhe as batatas separadamente. Se quiser, experimente cozinhá-las no vapor, pois 

ficam menos aguadas e conservam os nutrientes e a cor.  
2. Amasse-as bem, sem deixar pedaços. 
3. Numa panela, coloque as batatas amassadas juntas e o açúcar. 

4. Leve ao fogo médio, mexendo, a princípio, de vez em 
quando. Depois, à medida em que o doce for encorpando, mexa 
sempre. Tenha em mente que o doce vai perdendo água e 
ficando mais espesso. Isso exige maior esforço para mexer, 
porém é necessário para não o deixar queimar. Você pode 
acrescentar um pouquinho de água para deixá-lo mais fluido, 
enquanto espera que o açúcar dê o ponto. Mas não exagere! 
Este doce não tem caldo, é pastoso. 
5. Acrescente a canela e os cravos da Índia quando o doce já 
tiver incorporado o açúcar, ou seja, quando batatas e açúcar 
formem uma única massa e você já não consiga distinguir o pó 
branco separado das batatas. Se não gostar de um sabor muito 
intenso dessas especiarias, retire-as quando terminar, ou um 
pouco antes disso. Deixá-las no doce pronto, guardado, irá 
intensificar seu sabor ao longo do tempo. 
6. Um bom doce exige paciência, pois o ponto demora a ser 

alcançado. Em geral, acontece quando vemos bem o fundo da panela ao mexermos. Mas, como esse 
doce é bem pastoso, é mais seguro ir deixando pegar um pouco no fundo (sem queimar!) e 
misturando essa parte meio caramelizada com o resto, dando a volta na “massa” com a colher (Use 
uma colher de pau, ou alguma com cabo longo, ok?!).  Doces fora do ponto costumam ficar meio 
aguados. É o açúcar que ajuda nessa tarefa de alcançar o ponto, pois forma uma calda que se une às 
batatas dando-lhe a textura e o sabor encorpados. 

7. Eu costumo demorar uma hora, talvez até um pouquinho mais, no processo. Mas, uma vez que o 
doce esteja bem firme, soltando da panela, quase formando uma bola, deverá estar bom. Prove e 
veja o que acha, afinal, cada um tem seu gosto. 

8. Sobre o açúcar, quando eu era nova, colocava as batatas amassadas num prato e media sua 
quantidade. Depois, acrescentava o mesmo tanto de açúcar (ou seja, para dois pratos de batata 
amassada, dois de açúcar, por exemplo). É uma forma de fazer, mas fica bem doce. Hoje, prefiro 
menos açucarado. Então, coloco um pouco mais da metade de açúcar em relação à quantidade das 
batatas. Considerando que será ele a ajudar a dar o ponto, é importante que não falte. Porém, 
tampouco é conveniente que sobre, para não ficar enjoativo. Se achar que está muito aguado, pouco 
doce, acrescente um pouco mais durante o processo de mexer. Não tem problema: o açúcar derrete 
com o calor do fogo e se incorpora ao conjunto. 

9. Depois de pronto, deixe esfriar, coloque numa vasilha de vidro com tampa e pode guardar na 
geladeira. Ótimo para comer a colheradas! Aproveite! 


