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Introdução 

 

A pizza é um prato muito amado em todo o mundo e a sua história é 

muito antiga, tão antiga que há várias culturas que afirmam ter 

criado essa comida, que já era preparada desde o período neolítico. 

Apesar disso, foi na cidade de Nápoles que a primeira pizza 

verdadeira foi preparada, por volta dos anos de 1600. 

Ela tornou-se popular mesmo na Itália, com os reis italianos tendo 

um papel importante nessa história, e então esse prato passou a 

viajar o mundo, não limitando-se mais apenas a terras italianas. 

Nos Estados Unidos, a primeira pizzaria já foi aberta no século XX, 

no ano de 1905, por um italiano em Manhattan, e pouco 

tempodepois ela chegou no Brasil, em São Paulo. A imigração 

italiana, portanto,teve um papel de extrema importância na 

popularização da pizza pelo mundo, pois os italianos abriam suas 

pizzarias com o intuito de lucrar fora do seu país. 

A pizza delivery, por outro lado, só começou depois da 2ª guerra 

mundial e teve sua origem nos Estados Unidos, quando uma loja de 

Nova York teve a ideia de levar até as pessoas os seus sabores de 

pizza preferidos. 

O surgimento da pizza delivery como a conhecemos hoje, por outro 

lado, surgiu na cidade de Los Angeles, depois de alguns anos, e 

atualmente esse serviço é muito eficiente e faz sucesso no mundo 

todo. 

Pela pizza ser um prato tão famoso e que garante a quem quer 

empreender a chance de ter sucesso, aqui trouxemos 40 receitas 

das melhores pizzas para você produzir e vender no mercado. 

Vamos conhecer quais são elas! 



 

 
 



 

 

Pizzas Tradicionais 

1- Receita de Pizza Cheeseburger com Bacon 

 

Ingredientes: 

 1 crosta de pão italiano pré-assado 

 2 xícaras de queijo mussarela ralado 

 2 xícaras de queijo cheddar ralado 

 150 gramas de carne moída 

 6 tiras de bacon (devem estar cozidas e esfareladas) 

 100 ml de molho de pizza 

 20 fatias de picles 

 1 cebola picada (pequena) 

 1 colher de temperos italianos 

 

Instruções para o preparo: 

Use uma frigideira para cozinhar a carne moída e a cebola picada, 

até que a carne mude de coloração, não ficando mais rosada, e 

então escorra-a e depois reserve em um recipiente. 



 

 

Coloque a crosta de pão italiano dentro de uma forma de pizza com 

30 centímetros, sem a necessidade de untar. 

Espalhe então o molho, cubra a crosta com a mistura feita com a 

carne, com bacon, com os dois queijos e os picles, e aí polvilhe com 

os temperos italianos. 

Asse então a pizza a 450º graus por um período de 10 minutos ou 

até que os queijos sobre a massa derretam, e depois corte a pizza 

em fatias e sirva. 

 

2- Receita de Pizza de Brócolis e Peru 

 

Ingredientes: 

 Massa de pizza (30 cm) 

 2 xícaras de peru cozido (cortado em cubos) 

 2 e ½ xícaras de brócolis fresco (picado) ou descongelado 

 1 xícara de queijo cheddar (ralado) 

 
1/3

 de xícara de maionese (contendo um baixo teor de gordura) 

 1 colher de sopa de mostarda Dijon 



 

 

 ½ colher de chá de pimenta 

 

Instruções: 

Usando uma tigela média, mistura a maionese, a mostarda Dijon e 

a pimenta escolhida e depois os outros ingredientes, peru, brócolis 

e queijo cheddar. 

Coloque a massa de pizza em uma forma e então espalhe toda a 

mistura feita sobre a crosta, levando a massa ao forno a uma 

temperatura de 425 graus por um período de 12 minutos (ou então 

até que a massa doure levemente). 

 

3- Receita de Pizza com Bacon, Cebola e Tomate 

 

Ingredientes: 

 4 pães pita (estilo grego) 

 2 tomates grandes (lave e corte esses tomates em fatias com 

uma espessura em torno ¼, de preferência cortados pela 



 

 

metade 

 1 colher de sopa de azeite 

 ½ xícara de queijo mussarela 

 8 fatias de bacon cozido (você deve cortar cada uma das 

fatias ao meio) 

 1 xícara de queijo ralado (que tenha sabor forte, como o 

Gorgonzola ou o Asiago) 

 1 colher de sopa de óleo (use para escovar as pitas) 

 3 colheres de sopa de açúcar mascavo 

 2 xícaras de cebolas (corte ela em rodelas) 

 1 e ½ xícara de espinafre fresco (fatie o espinafre, mas 

lembre-se que ele é opcional) 

 Sal, alho em pó e pimenta ao seu gosto 

 

Instruções: 

A primeira coisa a se fazer é pré-aquecer o forno a uma 

temperatura de 40 graus, aquecendo uma colher de sopa de azeite 

com fogo médio, e então adicione as cebolas cortadas em rodelas e 

tempere-as com pimenta e sal. 

Refogue então a cebola até que ela fique macia, o que demora de 3 

até 5 minutos. 

Então, polvilhe a cebola usando açúcar mascavo e continue a 

cozinha a cebola até que ela doure, então retire-a do fogo e a deixe 

reservada. 

Coloque os 4 pães pita em uma assadeira e dê pinceladas em cada 

um deles com uma fina camada de azeite. 

Polvilhe os pães com o alho em pó e acrescente duas colheres de 

sopa do queijo mussarela, cobrindo tudo com uma porção de 

cebola, para finalizar arrumando as rodelas dos tomates. 

Caso queira utilizar o espinafre, a dica é colocar um pouco dele no 



 

 

meio, para decoração, e por fim acrescente 4 das fatias de bacon 

por cima de tudo. 

Após tudo isso, asse os pães por um período de 8 até 10 minutos, 

ou ainda até que as rodelas de tomate estejam amolecidas. 

Retire a pizza do forno e polvilhe cada um dos pães com ¼ da 

xícara de queijo, e recoloque as massas novamente no forno até 

que o queijo venha a derreter, retirando-as novamente e servindo. 

  

4- Receita de Pizza de Abóbora, Bacon e Alecrim 

 

Ingredientes: 

 10 folhas de massa folhada (empilhadas entre folhas de papel 

manteiga e mantidas cobertas com uso de um pano de prato) 

 6 colheres de sopa de manteiga sem sal (é preciso derreter e 

manter a manteiga quente) 

 6 fatias de bacon (cortadas em pedaços) 

 1 cebola roxa pequena (ela deve ser cortada em fatias finas e 

separada em pequenos pedaços) 



 

 

 200 gramas de abóbora amarela 

 1 colher de sopa de óleo vegetal 

 1 colher de sopa de folhas frescas de alecrim (devem estar 

picadas) 

 9 colheres de sopa de queijo parmesão (o queijo deve ser 

ralado na hora) 

 1/2 xícara de água 

 6 cebolinhas (picadas) 

 

Instruções: 

A primeira coisa a fazer é cortar a abóbora de forma longitudinal e 

descartar as sementes, descascando sempre a abóbora com o 

máximo de cuidado e cortando em pedaços pequenos. 

Com uso de uma frigideira de tamanho grande, comece a cozinhar 

a abóbora com o óleo em um fogo moderado, sempre mexendo de 

forma ocasional por no máximo 2 minutos. 

Depois, adiciona água e sal ao seu gosto, e comece a cozinhar a 

abóbora até que ela fique macia, o que deve levar em torno de 10 

minutos. 

Lembre-se de cozinhar a abóbora, deixando-a descoberta, até que 

a água tenha praticamente evaporado por completo durante 5 

minutos. 

Você deve utilizar um processador de alimentos para fazer um purê 

de abóbora temperado com pimenta e sal a gosto, e lembre-se que 

esse purê deve ser feito um dia antes da pizza e precisa estar 

gelado. 

Coloque a folha de massa folhada em uma assadeira grande que 

esteja pincelada levemente com manteiga e então leve ao forno, 

que deve ter sido pré-aquecido a 400º.  

Use a manteiga restante para pincelar a massa, polvilhar uma 



 

 

colher de sopa de parmesão, coloque então uma outra folha de 

massa folhada sobre a que está na forma, e pressione com força 

para que elas adiram uma à outra. 

Unte a camada de cima com manteiga, polvilhe mais um pouco de 

queijo e cubra o que resta a mesma forma, até que tenha usado 

todas as folhas. 

Dobre a massa em todos os seus lados, sempre pressionando a 

folha superior, e dobre uma borda, lembrando de frisar os cantos. 

Então, espalhe o purê feito de abóbora de maneira uniforme sobre a 

crosta folhada e cubra-a com bacon, cebolinha, alecrim e cebola. 

Asse a sua pizza no meio do forno, até o momento que a crosta 

fique dourada, o que leva em torno de 15 minutos. 

 

5- Receita de Pizza de Cebola Caramelizada Com Fontina E 

Pancetta 

 

 



 

 

Ingredientes: 

Para a Massa de Pizza 

 3 xícaras de farinha de trigo 

 1 tablete de fermento em pacote 

 1 xícara de água morna 

 2 colheres de sopa de azeite 

 1 colher de chá de sal 

 1 colher de chá de açúcar 

Para a preparação das cebolas caramelizadas 

 2 cebolas 

 6 fatias de pancetta (devem ser cozidas até que fiquem 

crocantes) 

 1 e ½ xícara de fontina ralada grosseiramente 

 2 colheres de chá de azeite 

 1 dente de alho cortado ao meio 

 1 e ½ colher de chá de sal 

 1 fio de azeite 

 Sal e pimenta (ao seu gosto) 

 

Instruções: 

Para fazer a massa 

A primeira coisa a ser feita é despejar a água em uma tigela e 

polvilhar o fermento e açúcar, mexendo bem para poder dissolver. 

Deixe então repousar até que a mistura comece a borbulhar, o que 

deverá demorar em torno de 5 minutos, e no caso do misturar não 

começar a apresentar bolhas, deve-se recomeçar o processo com 

outro pacote de fermento. 

Junte então uma xícara de farinha, uma colher de sopa de azeite e 



 

 

o sal, e misture tudo usando uma colher de pau até que os 

ingredientes estejam incorporados. 

Adicione então o resto da farinha, colocando ½ xícara por vez e 

mexendo bem após fazer cada adição. 

Prepare uma superfície que esteja levemente enfarinha, sove bem a 

massa até que ela fique lisa e bem elástica, por cerca de uns 10 

minutos, untando depois uma tigela de tamanho grande com o que 

sobrou do azeite. 

Coloque então a massa da pizza nesta tigela, cubra-a usando um 

fim plástico e pano de prato que esteja quente, e deixe um tempo 

para a massa poder crescer, em um local quente, até que ela possa 

dobrar de volume (1 hora a 1 hora e meia). 

Perfure a massa da pizza e coloque ela novamente na superfície 

enfarinha, dividindo-a em duas bolas, e depois cubra-as 

separadamente com uso de filme plástico, deixando sempre espaço 

para que elas possam se expandir, até dobrar mais uma vez de 

tamanho. 

Cebola Caramelizada, como preparar 

Coloque óleo em uma frigideira do tipo antiaderente grande, 

levando-a ao fogo médio para que possa aquecer. 

No óleo já quente, adicionar as cebolas cortadas em rodelas finas e 

tempere-a com uso do sal, deixando refogar por 5 minutos. 

Reduza então a altura do fogo para médio ou baixo, mexendo de 

maneira constante para que possa conseguir uniformidade na 

coloração. 

Cozinhe as cebolas até que elas fiquem macias e desenvolvam 

uma cor dourada, por cerca de uns 20 minutos ou mais, deixando 

então que elas esfriem um pouco. 

Com a massa da pizza, abra dois discos em uma superfície que 

esteja coberta levemente com farinha, com rodelas que tenham em 



 

 

torno de 20 centímetros, enquanto o forno pré-aquece a uma 

temperatura de 475º. 

Coloque na massa um fio de azeite bem generoso, esfregue um 

dente de alho cru sobre toda a massa, e então a cubra com a 

pancetta, com a fontina e a cebola caramelizada, temperando por 

último com pimento e sal a gosto. 

Deixe a pizza asar por 10 a 20 minutos, até que apareçam bolhas e 

que ela fique bem crocante. 

  

6- Receita de Pizza de Jalapeño com queijo e Ovo 

 

Ingredientes: 

 6 ovos 

 6 xícaras de queijo mussarela ralado 

 6 xícaras de queijo cheddar ralado 

 Pepperoni fatiado 

 30 gramas de jalapeños fatiados 

 



 

 

Instruções: 

O passo inicial é misturar os ovos, os queijos e os japaleños, 

despejando a mistura em uma caçarola de tamanho retangular e 

colocando as fatias de calabresa sobre ela, então levando tudo ao 

forno a 300º. 

É preciso cozinhar bem a massa até que o queijo fique dourado, o 

que leva em torno de 10 a 15 minutos, e então deixar repousar por 

um período de 5 minutos, depois cortando a massa em pequenos 

quadrados com 5 centímetros e servindo. 

 

7- Receita de Pizza de Carne Moída 

 

Ingredientes: 

 300 gramas de carne moída magra 

 1 xícara de tomates 

 2 colheres de sopa de cebola (que deve estar picada bem 



 

 

fina) 

 2 colheres de sopa de salsa (bem picada) 

 
1/4

 colher de chá de pimenta da Jamaica 
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 colher de chá de pimenta 

 2 e ½ colheres de chá de tempero italiano 

 1 colher de chá de sal 

 Queijo tipo mussarela 

 

Instruções: 

Misture a carne moída com a pimenta e o sal para temperar, então 

passe a carne sobre uma forma antiaderente que tenha 23 

centímetros. 

O próximo passo é espalhar os tomates na carne e então combinar 

todos os outros ingredientes para poder polvilhá-los sobre a mistura 

da carne com tomate. 

Depois, você deve assar tudo a 350º durante 20 minutos e então 

cortar a pizza em seis fatias iguais, para servir. 

 



 

 

8- Receita de Pizza com Alho Francês, Tomate e Queijo de Cabra 

 

Ingredientes: 

 250 gramas de Montrachet ou Feta (que devem estar 

esfarelados) 

 
3/4

 xícara de tomate (deve ser picado) 

 1 e ½ colher de sopa de manteiga 

 1 colher de sopa de salsa fresca (deve-se picar bem antes de 

usar) 

 1 molho de alho-poró (cortado em fatias finas) 

 2 colheres de sopa de azeite 

 

Instruções: 

Use uma frigideira grande para colocar a manteiga e derretê-la em 

um fogo entre médio e baixo, adicionando posteriormente o alho-

poró e refogando até que ele fique macio, durante cerca de 10 

minutos. 

Tempere o alho-poró usando pimenta, sal e misture a salsa, e então 



 

 

misture essa cobertura feita de alho-poró sobre a casca para pizza, 

e depois polvilhe por cima os tomates picados. 

A preparação deve finalizar com uma cobertura de queijo e 

regando-a com uma colher de sopa de azeite, para depois assar a 

massa durante 10 minutos a uma temperatura de 450º.  

Por último, retire do forno a massa e dê uma pincelada na crosta 

utilizando azeite de oliva. 

 

9- Receita de Pizza de Salmão Mexicana 

 

Ingredientes: 

 2 crostas de pizza assada de tamanho pequeno 

 ½ xícara de salmão cozido (cortado em pedaços) 

 ½ xícara de salsa engarrafada ou de molho picante 

 1 xícara de queijo temperado (tipo mexicano e ralado) 

 1/2 xícara de tostadas (elas devem ser previamente 

amassadas grosseiramente) 

 1/4 xícara de cebola roxa picada (esse é um ingrediente 



 

 

opcional, então caso não queira, não precisará colocar em 

sua receita) 

 Spray de cozinha antiaderente 

 

Instruções: 

Deixe o forno aquecer até 450º, então borrife sobre a superfície de 

cima de cada uma das crostas de pizza com o spray antiaderente e 

depois coloque na assadeira. 

Espalhe ½ da sala sobre cada uma das crostas, depois as cubra 

com tostadas esmagadas, com o salmão, o queijo e a cebola. 

Deixe a massa assar até o queijo começar a espumar e estar 

levemente dourado, o que deve acontecer dentro de 8 a 10 minutos. 

 

10- Receita de Pizza de Peru com Cogumelos e Queijo Suíço 

 

 



 

 

Ingredientes: 

 Massa de pizza pequena 

 3 fatias de queijo suíço (devem ser fatias bem finas) 

 3 fatias de peito de peru ou presunto (as fatias devem ser 

finas) 

 4 cogumelos brancos 

 2 colheres de chá de salsa picada ou manjericão 

 2 colheres de chá de azeite 

 Pimenta preta moída (de forma grosseira e ao seu gosto) 

 

Instruções: 

Pré-aqueça seu forno a uma temperatura de 450º, limpe bem os 

cogumelos e apare os caules, cortando-os em fatias. 

Aqueça então o óleo na frigideira, adicione as fatias do cogumelo e 

então cozinhe com fogo alto durante dois minutos, sempre agitando 

no fogo a frigideira. 

Reserve os cogumelos e cubra a casca da pizza utilizando as fatias 

de peru, e depois com fatias de tomate e do cogumelo que estava 

reservado. 

Polvilhe ainda a massa com pimento moída ao seu gosto e com 1 e 

½ colher de chá da salsa, terminando com a cobertura de queijo, 

asando durante 8 a 10 minutos ou então até o queijo estar dourado. 

 



 

 

11- Receita de Pizza Peperonata e Salsicha 

 

Ingredientes: 

 1 kg de massa de pizza de trigo integral (caso não queira, 

pode escolher uma outra massa já preparada) 

 1 kg linguiça de peru tipo italiana (como é o caso da 

peperonata 
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 xícara de tomate em cubos 

 1 xícara de queijo mussarella (semidesnatado e ralado) 
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 xícara de queijo parmesão (deve ser ralado na hora) 

 1 xícara de pimentão vermelho (cortado em fatias finas) 

 3 colheres de chá de azeite de oliva extra virgem 
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 colher de chá de pimenta vermelha esmagada 

 2 dentes de alho (picar bem) 

 1 xícara de cebola (bem picada) 

 2 colheres de chá de vinagre de vinho tinto 

 Pimenta moída na hora (ao seu gosto) 
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 colher de chá de sal 

 Fubá para espanar 



 

 

Instruções: 

Para começar, coloque uma assadeira invertida ou uma pedra para 

pizza sobre a prateleira mais baixa do seu forno, pré-aqueça ele a 

500º ou, caso necessário, até uma temperatura maior. 

Cubra a assadeira de pizza utilizando spray antiaderente de cozinha 

e depois polvilhe-a com o fubá. 

Cozinhe toda a linguiça em uma frigideira antiaderente sobre fogo 

médio, sempre virando constantemente até que ela doure e esteja 

completamente cozida, o que deve levar de 10 a 12 minutos. 

O próximo passo é escorrer a linguiça e então cortá-la em fatias 

para colocar na pizza. 

O preparo da peperonata deve ser feito aquecendo duas colheres 

de chá de óleo dentro de uma frigideira antiaderente em fogo 

médio, adicionando o pimentão e a cebola, sempre cozinhando, 

mexendo e deixando-a macia (entre 4 e 6 minutos). 

Em seguida, adicione a pimenta vermelha esmagada e o alho, 

sempre cozinhando e mexendo para não grudar, durante um 

minuto, para depois acrescentar o tomate e cozinha-lo durante 3 

minutos. 

Retire então do fogo e coloque junto o sal, o vinagre e o resto da 

pimenta, colocando em um prato para esfriar. 

A massa da pizza deve ser enrolada em uma superfície que esteja 

levemente enfarinhada em um círculo que tenha entre 30 e 33 cm. 

Coloque a massa aberta na assadeira, que deve ser previamente 

preparada, vire as suas bordas para baixo e pincele a borda 

formada com uma colher do óleo que restou. 

Então, você deve polvilhar a mussarela sobre a crosta da pizza, 

sempre deixando uma borda de tamanho de ½ polegada, cobrindo-

a com a linguiça e a peperonata. 



 

 

Polvilhe por último a massa com o parmesão, coloque a forma da 

pizza na pedra para pizza ou na assadeira, e asse a pizza até que o 

fundo fique crocante e dourado, o que deverá durar entre 10 e 14 

minutos. 

 

12- Receita de Pizza Pesto Verde 

 

Ingredientes: 

 1 crosta de pizza 

 2 xícaras de queijo mussarela 

 1 xícara de queijo feta (o queijo deve estar esfarelado) 

 1 xícara de molho pesto preparado 

 1 xícara de espinafre picado 

 1 xícara de tomate (corte-o em cubos e lembre-se de 

escorrer) 

 



 

 

Instruções: 

O forno deve ser pré-aquecido a 425º, então é o molho pesto 

deverá ser espalhado sobre toda a crosta da pizza, que estará 

assada apenas de forma parcial, e então use o espinafre para cobrir 

a crosta. 

Polvilhe sobre o molho pesto a mussarela de maneira uniforme, e 

então cubra-a com os cubos e tomate e com o queijo feta 

esfarelado. 

Asse a pizza durante 15 minutos ou até o momento da mussarela 

começar a derreter, e a crosta da pizza ficar dourada e bem 

crocante. 

Uma opção é fazer o pesto de frango, substituindo-o espinafre por 

uma xícara de frango cozido, que deve estar ou em cubos ou 

desfiado, e lembre-se de usar da mesma forma os tomates e os 

queijos. 

Caso prefira, ainda é possível fazer a substituição por um outro 

ingrediente ao invés do frango, que é o cogumelo enlatado, 

escorrido e fatiado. 

 

 



 

 

13- Receita de Pizza com Carne de Porco e Pimentão 

 

Ingredientes: 

 1 massa de pizza 

 1 xícara de mussarela com % de gordura reduzido (picar o 

queijo) 

 1 xícara de molho de tomate 

 400 gramas de lombo de porco (cortado na forma de tiras) 

 1 pimentão vermelho (cortado em formato de tiras finas) 

 1 pimentão verde (cortado em tiras bem finas) 

 1 xícara de cebola em fatias finas 

 ½ colher de chá de orégano 

 ½ colher de chá de sal 

 1 colher de sopa de azeite 

 ½ colher de chá de alho em pó 

 1/8 colher de chá de pimenta 

 

Instruções: 

O forno deve ser pré-aquecido a 450º, enquanto isso pegue uma 



 

 

tigela e misture sal, orégano, alho em pó e pimenta, e adiciona as 

tiradas do lombo de porco, mexendo até que todos os temperos 

grudem na carne. 

Depois, adicione a cebola em fatias e misture mais. 

Aqueça o azeite em uma frigideira antiaderente, adicione o lombo 

de porco temperado e as cebolas, e então cozinhe sempre 

mexendo durante 3 a 4 minutos, ou até o momento das cebolas 

ficarem ligeiramente macias. 

Coloque os pimentões na frigideira e deixa cozinhando por mais 3 

ou 4 minutos, ou ainda até que o lombo de porco comece a ficar 

com uma coloração rosada, e então ponha a massa da pizza na 

assadeira. 

O molho de tomate deverá ser espalhado sobre a crosta da massa, 

deixando sempre uma borda com uns 2,5 centímetros até as 

bordas. 

Coloque a carne de porco totalmente cozida e os pimentões no 

ponto sobre o molho de tomate e ponha o queijo ralado sobre eles, 

levando a pizza para assar durante 10 minutos ou até o queijo 

derreter e a crosta estar quente. 

 

 



 

 

14- Receita Sensacional de Pizza de Salmão 

 

Ingredientes: 

 2 crostas de pizza assadas 

 ½ xícara de molho de pizza 

 ½ xícara de salmão cozido em flocos 

 1 xícara de queijo mussarela ralado 

 1/4 xícara de cebola roxa picada (esse é um ingrediente 

opcional, caso não queira, não precisa colocar) 

 Spray de cozinha antiaderente 

 

Instruções: 

Primeiro, pré-aqueça o seu forno a 450º, então borrife a superfície 

de cima das duas crostas de pizza com o spray de cozinha 

antiaderente. 

Espalhe então a metade do molho da pizza em cada uma das 

crostas, cubra-as com salmão, com queijo e com cebola, e então 



 

 

asse o queijo até que ele fique levemente dourado, o que gira em 

torno de 8 a 10 minutos. 

 

15- Receita de Pizza com Presunto de Feijão Branco e Alecrim 

 

Ingredientes: 

 1 kg de massa de pizza de trigo integral (caso prefira, escolha 

uma outra massa já preparada) 
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 xícaras de molho marinara preparado (caso prefira, opte 

por um molho básico de tomate) 

 200 gramas de presunto magro (corte em fatias finas ou 

deixe-o picado) 

 ½ xícara de queijo parmesão ralado na hora 

 ½ xícara de cebola roxa (deve ser bem picada) 

 1 dente de alho (bem picado) 

 1 xícara de feijão canelini (enlatado e sempre bem lavado) 

 1 colher de sopa de azeite de oliva extra virgem 
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 colher de chá de pimenta vermelha esmagada 

 1 e ½ xícara de folhas de rúcula rasgadas 

 1 colher de sopa de alecrim fresco picado 

 Fubá para espanar 

 Pimenta moída na hora (ao seu gosto) 



 

 

Instruções: 

Coloque uma assadeira invertida ou ainda uma pedra para pizza na 

prateleira mais baixa do seu forno e coloque-o para pré-aquecer em 

uma temperatura de 500º, ou mais alta, se necessário. 

Cubra a assadeira de pizza utilizando spray de cozinha e polvilhe 

nela o fubá. 

Depois, misture o feijão, o alecrim, o azeite, a pimenta vermelha e o 

alho em uma tigela. 

Coloque farinha sobre uma superfície e depois enrole a massa no 

formato de círculo com no máximo 33 centímetros, transferindo-a 

posteriormente para a assadeira já preparada. 

Faça uma borda na massa e pincele-a usando uma colher de chá 

do azeite que sobrou, espalhando depois o molho de tomate sobre 

a crosta. 

Coloque sobre esse molho o queijo parmesão, polvilhando-a por 

completo, e espalhe a mistura feita com feijão e os outros 

ingredientes por cima. 

O próximo passo é polvilhar o presunto e a cebola, e cobrir a pizza 

com o resto do queijo parmesão, lembrando de moer a pimenta por 

cima dela. 

A forma da pizza deve ser colocada na pedra ou na assadeira e 

então ela será assada até que o seu fundo apresente crocância e 

esteja dourado, o que vai levar entre 10 e 14 minutos. 

Por último, espalhe sobre a pizza a rúcula e sirva-a. 

 



 

 

16- Receita de Pizza de Atum e Manjericão da Sicília 

 

Ingredientes: 

 1 crosta de pizza (já pré-assada) 

 300 gramas de queijo mussarela (deve-se cortá-lo em cubos 

pequenos) 

 170 gramas de atum enlatado (opte pelo que vem em azeite 

de oliva, escorra-o e o parta em pedaços pequenos) 

 1 colher de sopa de pasta de tomate 

 4 colheres de sopa de tomate pelati (pique bem o tomate) 

 ½ dente de alho (pique bem e depois esmague-o) 

 1 colher de chá de azeite extra virgem 
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 colher de chá de pimenta preta moída na hora 

 ½ colher de chá de sal marinho 

 5 folhas grandes de manjericão fresco (elas devem estar 

quase rasgadas) 

 ½ pimenta verde (cortada em fatias bem finas) 

 



 

 

Instruções: 

O forno deve ser pré-aquecido a uma temperatura de 230º a 450º, 

enquanto você mistura o tomate, o azeite, a pasta de tomate, a 

pimenta, o alho e o sal, e então espalha uma fina cama de forma 

uniforme na crosta da pizza. 

Coloque de maneira uniforme também os outros ingredientes, o 

pimentão, o atum e o manjericão, e por último disponha o queijo 

cortado em cubos sobre a crosta.  

A pizza deve ir pro forno diretamente sobre uma grelha e deixe-a 

assar durante 12 minutos, para depois cortá-la e servi-la. 

 

17- Receita de Pizza de Abacaxi com Presunto 

 

 

 



 

 

Ingredientes: 

 1 Massa de pizza pronta 

 300 gramas de presunto (cortado em quadrados finos) 

 300 gramas de queijo tipo provolone (corta em fatias) 

 ½ xícara de cebola roxa (cortada em fatias finas) 

 1 lata de abacaxi em pedaços (já escorrido) 

 ½ xícara de pimenta verde (deixar picada) 

 

Instruções: 

Pré-aqueça o seu forno a uma temperatura de 220º, unte uma 

assadeira com óleo e abra a sua massa, pressionando-a sobre a 

forma preparada. Depois disso, cubra a massa com queijo, coloque 

os outros ingredientes sobre o queijo e leve a pizza para assar até 

que a massa encontre-se dourada, o que deve acontecer entre 25 e 

30 minutos. 

  



 

 

18- Receita de Pizza de Pepperoni com Crosta Recheada 

 

Ingredientes: 

 1 massa de crosta refrigerada 

 ½ xícara de molho para pizza 

 7 pedaços de queijo 

 1 xícara de queijo mussarela ralado 

 20 fatias de Pepperoni 

 

Instruções: 

Enquanto pré-aquece o forno a uma temperatura de 425º, unte a 

assadeira de 30 cm que será utilizada e desenrole a massa de 

pizza, pressionando-a no fundo do recipiente e mais 2,5 cm para 

cima nas laterais da assadeira. Coloque os pedaços do queijo sobre 

as bordas de dentro da massa, e então dobre-as tanto sobre quanto 

ao redor do queijo, pressionando as bordas com o intuito de selá-



 

 

las. 

Coloque o molho de tomate, o queijo e o pepperoni para cobrir a 

crosta da pizza, e leve-a para assar a 425º durante 15 a 18 minutos, 

ou ainda até que o queijo tenha derretido e a crosta esteja bem 

dourada. 

 

19- Receita de Pizza de Presunto 

 

Ingredientes: 

 1 massa de pizza refrigerada 

 1 xícara de molho de pizza 

 2 xícaras de queijo mussarela (use-o ralado) 

 300 gramas de presunto (cortado em cubos) 

 300 gramas de cogumelos (cortado em fatias) 

 1 cebola (bem picada) 

 1 pimenta verde (bem picada e amassada) 

 1 colher de sopa de óleo vegetal 



 

 

Instruções: 

Pré-aqueça o forno a uma temperatura de 425º, enquanto coloca 

em uma frigideira os vegetais para refogar no óleo vegetal até que 

eles fiquem macios. 

Colha os legumes que estão salteados e coloque sobre a crosta de 

pizza, juntamente com o presunto cortados em cubos, e então leve 

a massa para a assadeira. 

Coloque sobre ela o molho de espaguete, polvilhe-o com queijo e 

leve a massa para assar entre 10 e 15 minutos, ou até o momento 

que o queijo derreter. 

 

20- Receita de Pizza de Brócolis 

 

Ingredientes: 

 1 massa de pizza 



 

 

 400 gramas de queijo mussarela bem ralado 

 1 xícara de brócolis 

 ½ xícara de cebola roxa (cortada em fatias finas) 

 1 colher de sopa de azeite 

 1 dente de alho picado 

 ½ xícara de pimenta vermelha (em tiras) 

 ½ xícara de abóbora amarela fatiada 

 1 colher de sopa de folhas secas de orégano 

 

Instruções: 

Pré-aqueça o seu forno a 450º, misture alho e óleo, e então pincele-

o sobre a crosta da pizza, cobrindo-a com 1 xícara de queijo, de 

cebola, de brócolis, de abóbora e pimenta vermelha, e depois 

coloque o resto do queijo e orégano. 

Leve ao forno para assar entre 8 e 10 minutos ou até o queijo estar 

totalmente derretido. 

 



 

 

21- Receita de Pizza de Repolho 

 

Ingredientes: 

 1 crosta de pizza de trigo integral preparada 

 1 xícara de molho de tomate 

 ½ xícara de queijo parmesão (deve ser ralado na hora) 

 2 colheres de sopa de óleo 

 4 xícaras de repolho picado 

 1 cebola (bem picada) 

 3 dentes de alho (bem picados) 

 1 colher de sopa de sementes de erva-doce 

Instruções: 

Refogue a cebola e o alho em uma frigideira utilizando o óleo, deixe 

no fogo por 5 minutos ou então até que eles fiquem macios, e 

depois adicione repolho e as sementes da erva-doce, mexendo bem 

e deixando tampado. 



 

 

Cozinhe tudo em fogo de médio a baixo, deixando que o repolho 

murche e pré-aquecendo o fogo a 425º. 

A crosta da pizza deve ser colocada na assadeira untada e coberta 

com o molho de tomate e com a mistura de repolho, e depois 

polvilhe o queijo parmesão por cima, deixando a massa assar entre 

15 e 20 minutos ou até o queijo dourar. 

 

22- Receita de Pizza com Queijo e Pimenta 

 

Ingredientes: 

 1 e ½ xícara de farinha de trigo 

 1 pacote de fermento seco ativo 

 1 colher de chá de óleo de cozinha 

 1 colher de sopa de fubá 
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 colher de chá de sal 

 ½ colher de chá de açúcar 
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 xícara de queijo cottage desnatado, escorrido 



 

 

 1 ovo 

 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado 

 1 xícara de queijo mozzarella parcialmente desnatado ralado 

 1 colher de chá de manjericão seco esmagado 

 1 dente de alho (bem picado) 

 Revestimento antiaderente 
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 colher de chá de pimenta 

 1 pimentão verde médio 

 1 xícara de cogumelos frescos (cortados em fatias) 

 

Instruções: 

Coloque ¾ da xícara de farinha, o açúcar, o fermento e o sal, 

misture bem e depois adicione o óleo e ½ xícara de água morna. 

Bata tudo com uma batedeira em uma velocidade baixa durante 30 

segundos, e raspe bem a tigela, depois aumente a velocidade para 

alta por 3 minutos. 

Junte ao máximo a farinha e vá sovando o restante para que possa 

fazer uma massa que não seja muito rígida, mas que tenha 

elasticidade e maciez, durante 5 minutos. 

Faça então uma bola, coloque dentro de uma tigela untada e vire 

uma vez, depois cubra, deixe ela crescer em um local aquecido até 

que dobre de tamanho, o que deve durar 30 minutos. 

Dê um soco na massa, cubra ela e deixe-a descansar durante 10 

minutos, sobre uma superfície enfarinha abra bem a massa em um 

círculo. 

Coloque essa massa pizza em uma assadeira e polvilhe ela com 

fubá, construa as bordas e asse ela em um forno pré-aquecido a 

425º e por 10 minutos. 

Faça o recheio da pizza batendo no liquidificador os queijos, o 

manjericão, o alho, o ovo e a pimenta, até que fique homogêneo e 



 

 

passe sobre a crosta quente da pizza. 

Corte o pimentão verde em rodelas e o cogumelo fatiado e os 

coloque sobre a pizza, polvilhando ainda mussarela e asse no forno 

por 10 minutos a uma temperatura de 425º.  

 

23- Receita de Pizza com Queijo 

 

Ingredientes: 

 1 massa de pizza refrigerada 

 1 e 
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de xícara de molho de pizza 

 200 gramas de queijo parmesão fresco (deve ser ralado) 

 1 xícara de queijo provolone ralado 

 1 xícara de queijo cheddar ralado 

 1 colher de sopa de manjericão seco 

 

 

 



 

 

Instruções: 

Pré-aqueça o seu forno a 425º, enquanto isso unte uma forma de 

pizza com 30 centímetros para colocar a massa da pizza. 

Desenrole a massa e então a coloque na assadeira, pressionando 

bem com as mãos para que possa formar uma boa e então asse na 

mesma temperatura de pré-aquecimento durante 7 a 9 minutos. 

Retire do forno, polvilhe a crosta que está assada parcialmente com 

o queijo parmesão e o manjericão, depois cubra tudo com o 

cheddar e o provolone. 

Regue o molho de tomate sobre o queijo e leve a pizza para assar 

novamente no forno entre 12 e 18 minutos, até que a crosta da 

massa esteja realmente dourada. 

 

24- Receita de Tarte com Bacon e Queijo Fresco 

 

Ingredientes: 

 4 xícaras de farinha de pão (e uma quantidade a mais de 



 

 

farinha para polvilhar) 

 1 pacote de fermento seco ativo 

 100 gramas de bacon em cubos 

 1 colher de sopa de azeite 

 1 ovo grande 

 1 e ½ xícara de cebola em fatias finas 

 ½ xícara de água quente 

 1 e ½ xícara de água fria 

 1 colher de sopa de sal kosher 

 3 colheres de sopa de fubá amarelo 

 1 colher de sopa de farinha multiuso 

 ¼ xícara de queijo gruyere ralado 

 2 colheres de sopa de água 

Preparar para Fromage Blanc: 

 ¾ xícara de queijo de ricota com leite integral 

 3 colheres de sopa de iogurte natural 

 Sal a gosto 

 

Instruções: 

Misture o fermento com a água morna em uma tigela, deixando 

repousar por um período de 5 minutos e depois mexendo com o 

garfo para misturar. 

Adicione então ½ xícara de farinha de pão e misture ainda mais, 

então cubra a mistura e deixe ela repousando por 45 minutos. 

Coloque na mistura água fria e sal, depois adicione a farinha de 

pão, uma xícara de cada vez, sempre mexendo depois de fazer 

cada uma das adições. 

Após a massa ficar dura, transfira ela para uma superfície que 

esteja enfarinhada e comece a sovar a massa até que ela fique 

homogênea, o que deve durar em torno de 7 a 10 minutos. 



 

 

Coloque a massa numa tigela que esteja untada levemente com 

óleo, vire-a para revestir toda ela com o óleo e depois deixe crescer 

até que dobre de volume. 

Prepare o recheio começando pela fritura do bacon no azeite até 

que ele fique dourado, depois retire o bacon e adicione a cebola, 

refogando até que ela fique ligeiramente macia, deixando-a resfriar 

à temperatura ambiente. 

Em um forno pré-aquecido, coloque a assadeira polvilha com fubá, 

e deixe dentro em uma temperatura de 425º. 

Coloque junto o ovo, o fromage blanc e a farinha, e misture até abrir 

a massa em um círculo, depois transferindo-a para a assadeira que 

estará preparada. 

Por fim, espalhe bem o recheio sobre a massa, cobrindo-a com 

bacon e cebola, e polvilhe o queijo ralado por cima, colocando no 

forno por 15 a 20 minutos ou até dourar. 

 



 

 

25- Receita de Pizza de Alcachofra de Peru 

 

Ingredientes: 

 1 crosta fina de pizza italiana assada  

 1 e ½ xícara de queijo musarella ralado 

 200 gramas de tomate em cubos (temperado com manjericão, 

alho e orégano) 

 ½ xícara de queijo parmesão ralado 

 1 xícara de peru cozido (deve estar bem picado) 

 100 gramas de azeitonas pretas fatiadas 

 150 gramas de corações de alcachofra 

 

Instruções: 

Para começar, pré-aqueça o forno a uma temperatura de 450º, e 

coloque a crosta da pizza na assadeira sem precisar untar. 



 

 

Polvilhe então o queijo mussarela por cima, cubra-a massa com o 

peru, com tomates, as azeitonas e o queijo parmesão. 

Asse durante 10 minutos a pizza ou até que o queijo esteja 

derretido. 

 

26- Receita de Pizza de Bacon e Espinafre 

 

Ingredientes: 

 1 Massa de Pizza Refrigerada 

 1 pacote de espinafre congelado e picado 

 ½ xícara de cebola picada grosseiramente 

 1 colher de sopa de óleo 

 100 gramas de tiras de peito de frango picado 

 80 gramas de fatias de bacon 

 2 xícaras de queijo mussarela ralado 



 

 

Instruções: 

Comece pré-aquecendo o forno a 400º, unte a assadeira e 

desenrole a massa, colocando-a na forma. 

Pressione a massa começando pelo centro até a borda, assando na 

mesma temperatura de 9 a 13 minutos ou até que as bordas fiquem 

douradas. 

Cozinhe bem o espinafre, seque as folhas e aperte para que o 

líquido seja removido, aquecendo o óleo na frigideira até que ele 

fique bem quente. 

Depois, adicione então a cebola e deixe cozinhar de 3 a 4 minutos, 

ou até que ela fique bem macia, lembrando sempre de mexer. 

Retire a crosta do forno, cubra-a com o frango, o espinafre, a 

cebola, o bacon e o queijo, e então retorne-a novamente ao forno 

para assar mais 9 a 12 minutos. 

 



 

 

27- Receita de Pizza de Batata com Carne 

 

Ingredientes: 

 1 pacote de massa de pizza refrigerada 

 100 gramas de carne moída, dourada e escorrida 

 1 xícara de molho barbecue, dividido 

 4 batatas fatiadas 

 1 xícara de queijo cheddar ralado 

 1 pimentão verde (cortar fatiado) 

 

Instruções: 

É preciso pré-aquecer o forno a 425º, ao mesmo tempo em que 

deve-se colocar as batatas em um prato raso que seja adequado ao 

micro-ondas. 



 

 

Cubra-o bem com filme plástico, lembrando de ventilar um canto, 

deixando o micro-ondas em potência máxima entre 8 a 10 minutos, 

até que fique macio, e reserve as batatas. 

Então, cubra a forma da pizza usando o spray de cozinha 

antiaderente, coloque a massa da pizza de forma uniforme na 

assadeira e fure com um garfo. 

Deixe assar durante 10 minutos e então deixe a massa reserva. 

Para fazer o recheio, misture bem a carne moída com o molho 

barbecue, espalhando a mistura da carne sobre a crosta da pizza e 

cubra com pimentão e as batatas. 

Por último, regue a crosta da pizza com o molho de churrasco 

restante, polvilhe ela com queijo, asse durante 10 a 15 minutos ou 

até que o queijo derreta. 

 

28- Receita de Pizza com Bacon Canadense 

 

 



 

 

Ingredientes: 

 1 massa de pizza  

 1 xícara de molho de pizza 

 2 e ½ xícaras de queijo mussarela ralado 

 200 gramas de bacon canadense (cortá-lo em pedaços) 

 ½ xícara de cogumelos frescos (cortado em fatias finas) 

 1 pimentão verde (cortado em rodelas) 

 ½ colher de chá de orégano 

 ½ colher de chá de manjericão 

 Flocos de pimenta vermelha esmagados 

 

Instruções: 

Enquanto pré-aquece o forno a uma temperatura de 450º, coloque a 

crosta da sua pizza em uma assadeira que seja antiaderente e não 

untada. 

Espalhe então o molho da pizza sobre a crosta, deixe uma borda 

em torno de 2,5 centímetros e polvilhe usando metade do queijo. 

Coloque o bacon canadense por cima desse queijo, de modo a 

cobri por igual, e então cubra o resto com as fatias de cogumelos e 

com anéis de pimentão. 

Polvilhe sobre a crosta de forma uniforme com manjericão, orégano 

e os flocos de pimenta vermelha, cobrindo o restante com queijo. 

Deixe assar durante 13 a 15 minutos, até que a crosta fique 

crocante e o queijo esteja derretido. 

 



 

 

29- Receita de Pizza de Queijo de Cabra e Nozes 

 

Ingredientes: 

 1 massa de pizza 

 300 gramas de queijo de cabra fresco 

 2 colheres de sopa de óleo de noz  

 ½ xícara de nozes 

 

Instruções: 

Coloque a massa de pizza sobre uma superfície levemente 

enfarinhada, esfarela o queijo de cabra sobre ela e em uma tigela 

coloque as nozes com o óleo de noz ou de cártamo, misturando-os 

para poder revestir. 

Coloque as nozes também sobre a pizza e leve a massa para assar 

no forno a 425º entre 7 e 10 minutos. 

 



 

 

30- Receita de Pizza Caramelizada com Cebola e Gorgonzola 

 

Ingredientes: 

 1 massa de pizza refrigerada 

 2 colheres de chá de manteiga 

 200 gramas de queijo gorgonzola esfarelado 

 1 cebola grande (cortada em finas fatias) 

 1 colher de chá de açúcar 

 

Instruções: 

Coloque a manteiga em uma frigideira e leve a fogo médio para 

derrete-la, posteriormente acrescentando a cebola para refogar, até 

que ela esteja com uma coloração marrom escura e bem macia. 

Junte à mistura o açúcar e deixe cozinhar entre 1 a 2 minutos, 

deixando o forno pré-aquecendo a uma temperatura de 425º. 



 

 

Unte a forma da pizza ou a assadeira, pressione bem a massa até 

alcançar a espessura que se deseje. 

Espalhe bem as cebolas de maneira uniforme sobre a massa e 

então cubra ela com o queijo gorgonzola esfarelado, deixando assar 

durante 10 a 12 minutos, em média. 

 

 



 

 
 



 

 

Conclusão 

 

Todas as receitas que trouxemos aqui são deliciosas e irão fazer 

um enorme sucesso em sua pizzaria, sem nenhuma dúvida. 

Com tanta variedade, é possível atingir os mais diversos gostos, 

inclusive daquelas pessoas que preferem uma pizza apenas com 

ingredientes vegetarianos, por exemplo. 

É importante, para você que está começando agora o seu negócio 

de pizza, ter um cardápio reduzido e com menos opções, para 

garantir uma maior redução de custos e ter maiores chances de 

obter uma maior lucratividade. 

Avalie o perfil do seu consumidor e veja quais das pizzas aqui 

ensinadas irão atender melhor ao gosto dele, lembrando-se sempre 

de começar aos poucos e, com o tempo, ir expandindo o seu 

cardápio. 

Esperamos que esse material tenha lhe auxiliado bastante e tenha 

bons resultados na sua produção de pizzas para seus clientes.  

 

Obrigado e boa sorte! 

 

 

 


