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Aviso Legal 

 

Este livro é protegido por direitos autorais, sendo 

exclusivamente destinado para uso pessoal. Você não pode alterar, 

distribuir, vender, usar, citar ou parafrasear qualquer parte ou o 

conteúdo deste livro sem o consentimento do autor ou do 

proprietário dos direitos autorais. Ações legais serão tomadas em 

caso de violação.  

Este eBook foi escrito exclusivamente para fins informativos. 

Todos os esforços foram realizados para torná-lo o mais completo e 

preciso possível. No entanto, pode haver pequenos erros de 

tipografia ou conteúdo, não intencionais. Além disso, este eBook 

fornece informações apenas até a referida data de publicação, 

devendo ser usado como um guia e não como a fonte final. O 

objetivo deste eBook é educar. O autor e o editor não garantem que 

as informações contidas neste eBook estejam totalmente completas 

e não serão responsáveis por quaisquer erros ou omissões. O autor 

e o editor não terão responsabilidades nem obrigações perante 

qualquer pessoa ou entidade com relação a qualquer prejuízo ou 
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Introdução 

 

A pizza é um dos alimentos mais populares de todo o mundo e ela 
foi criada há centenas de anos, relacionada diretamente com os 
povos mais antigos, como gregos e egípcios, até os atuais italianos 
e turcos. O fato é que por ser um alimento tão amado, criar a sua 
pizzaria do zero é também uma forma excelente de rentabilizar com 
um negócio próprio. 

Dito isso, um dos tipos de pizza que tem tido cada vez mais 
aceitação do mercado nos últimos tempos é a pizza doce, que aqui 
no Brasil é uma segunda opção, junto com um sabor salgado, de 
bastante sucesso. 

Por isso, é importante que você conheça alguns bons sabores de 
pizza doce para adicionar ao cardápio da sua pizzaria, desde as 
tradicionais feitas de chocolate até aquelas produzidas com banana, 
por exemplo. 

A respeito do prato doce há uma enorme discussão sobre qual a 
origem dele, pois brasileiros afirmam que a receita foi inventada 
aqui, enquanto que outros dizem que o surgimento ocorreu na 
Inglaterra. Independente de onde tenha sido originada a ideia, a 
verdade é que as pizzas doces são muito boas e vão ajudar seu 
negócio a vender ainda mais. 

Para que você possa conhecer as melhores dicas a respeito das 
receitas que poderão fazer sucesso de verdade junto ao seu 
público, criamos aqui este e-book. Ele irá trazer 10 excelentes 
receitas de pizza doce para incluir no cardápio da sua pizzaria a 
partir de hoje. 

Acompanhe este material até o final para que possa conhecer como 
preparar esses pratos doces da forma certa e ter sucesso com mais 
vendas em seu negócio. 
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Pizzas Doces 

1- Receita de Pizza de brigadeiro 

 

Ingredientes: 

Para fazer a massa: 

• 2 tabletes (de aproximadamente 30 gramas) de fermento 
biológico fresco 

• 2 colheres de sopa de açúcar cristal 
• 250 gramas de manteiga (sempre em temperatura ambiente) 
• 1 kg de farinha de trigo 
• 3 ovos 
• Pitada de sal 
• Água (até que dê o ponto da massa para a pizza) 

Para fazer a cobertura ou recheio: 
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• 500 gramas de chocolate meio amargo (o chocolate deve 
estar bem picado) 

• 1 lata de leite condensado 
• 100 gramas de manteiga 
• Granulado (para polvilhar por cima da pizza) 

 

Instruções: 

A primeira coisa que você deve fazer é diluir o fermento no açúcar e 
depois juntar os ovos, a manteiga, o sal e a farinha, e mexer todos 
os ingredientes. 

Pouco a pouco, você deverá ir adicionando a água, ao mesmo 
tempo em que vai amassando a massa formada, até o ponto em 
que ela desgrude da suas mãos. 

Depois disso, basta cobrir a massa e então deixá-la crescer 
durante, aproximadamente, 1 hora. 

Depois de ter dividido a massa produzida em oito porções, o passo 
seguinte é abrir cada uma delas no formato que se deseja fazendo 
uso de um rolo de massa. 

Coloque uma massa por vez na assadeira e leve-a até um forno 
pré-aquecido com uma temperatura média de 200º C, durante 
aproximadamente 15 minutos (ou então até que a massa tenha 
dourado levemente). 

Enquanto isso, vá fazendo o recheio ou a cobertura de brigadeiro 
para colocar sobre a massa após ela assar a primeira vez. 

Para isso, você deverá derreter bem o chocolate junto com a 
manteiga, sempre em fogo baixo, mexendo constantemente e ir 
adicionando o leite condensado aos poucos, enquanto mexe até 
que o brigadeiro engrosse (até o famoso ponto de brigadeiro de 
colher). Por último, cubra cada pizza com o seu brigadeiro e, caso 
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seja necessário, volte a massa ao forno para aquecê-la, e polvilhe 
por cima o granulado. 

 

2- Receita de Pizza nevada de banana 

 

Ingredientes: 

Para fazer a massa: 

• 2 xícaras de chá de farinha de trigo 
• ½ envelope (em média 5 gramas) de fermento biológico seco 
• 2 colheres de sopa de óleo 
• 2 colheres de sopa de açúcar 
• 1 colher chá de sal 
• ½ colher de chá de canela em pó 
• ¾ de xícara de chá de água 

Para fazer a cobertura: 

• 2 e ½ colheres de sopa de amido de milho 
• 2 xícaras de chá de leite 
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• 6 bananas-nanicas médias (elas devem ser fatiadas e 
grelhadas na manteiga) 

• ½ xícara de chá de açúcar 
• 1 colher de chá de essência de baunilha 
• 2 gemas peneiradas 
• 1 colher de sopa de açúcar 
• 1 colher de café de canela em pó 

Para fazer o merengue: 

• 3 claras 
• ¾ de xícara de chá de açúcar 
• Raspas de 1 limão 

Instruções: 

A primeira coisa que você deve fazer é misturar todos os 
ingredientes secos e depois juntá-los aos ingredientes líquidos para 
sovar. 

O objetivo deve ser sempre sovar até que se consiga obter uma 
bola totalmente homogênea e lisa, cobrindo-a e deixando ela em 
repouso até que dobre o volume. 

Após isso, o próximo passo deve ser dividir a massa feita ao meio e 
abrir então dois discos com um diâmetro em torno de 25 
centíemtros, colocando cada uma em formas de pizza que tenham 
sido untadas levemente com uso de óleo. 

Você deve furar as massas utilizando um garfo para que elas não 
estufem e depois leve ao forno pré-aquecido a 220º, onde as 
massas devem ficar até que dourem de leve. 

Enquanto isso, você deve produzir a cobertura dissolvendo o amido 
junto com açúcar no leite, depois colocando as gemas e por fim 
deixar tudo em fogo médio até que engrosse, lembrando-se de 
mexer sempre. 
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Com a retirada da cobertura do fogo, adicione então a baunilha para 
finalizar. 

O merengue deve ser feito logo em seguida e para isso você 
precisará levar as claras com açúcar ao banho-maria, sempre 
mexendo até que o açúcar dissolva por completo. 

Para obter o merengue, você deve colocar essa mistura com as 
raspas de limão e depois utilizar a batedeira para bater até o 
produto tornar-se um merengue firme. 

Então, tire a massa do forno, espalhe bem o creme de baunilha, por 
cima arrume todas as fatias de banana e polvilhe-as com a canela e 
o açúcar, depois faça a distribuição do merengue e, por último, leve 
ao forno para dourar. 

 

3- Receita de Pizza trufada de morango 

 

Ingredientes: 

Para fazer a massa: 
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• 1 tablete de fermento biológico fresco (aproximadamente 15 
gramas) 

• 1 colher de sopa de óleo 
• 1 colher de chá de sal 
• 2 xícaras de chá de farinha de trigo 
• 1 colher de sopa de açúcar 
• 1 xícara de chá de água morna 

Para fazer o recheio: 

• 1 lata de creme de leite 
• 400 gramas de chocolate meio amargo (deve ser picado) 
• 2 caixas de morangos (aproximadamente 600 gramas) 
• Raspas de chocolate ao leite (para decorar) 
• 1 colher de sopa de conhaque ou rum 
• Açúcar de confeiteiro (para polvilhar) 

Instruções: 

Em primeiro lugar, usando uma tigela, você deve acrescentar o sal, 
o fermento e o açúcar, para então misturar tudo até que vire uma 
massa uniforme. 

Depois, vá acrescentando a farinha, a água e o óleo, pouco a 
pouco, até que a massa desgrude das suas mãos, e caso se 
apresente necessário, é importante acrescentar um pouco mais de 
farinha. 

O próximo passo é sovar bem a massa da pizza e depois dividi-la 
em duas partes, deixando-as descansar durante 15 minutos ou até 
que o volume dobre de tamanho. 

Abra cada uma das massas, fazendo uso de um rolo, e coloque-as 
em formas, lembrando de furar com um garfo antes delas irem ao 
forno. 

O forno deverá ser pré-aquecido e então coloque as formas com a 
massa durante 15 minutos ou então até que ela doure. 
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Derreta o chocolate meio amargo com banho-maria, depois misture 
ele ao creme de leite e com a bebida, rum ou conhaque. 

Você deverá espalhar essa cobertura sobre as massas das pizzas e 
depois levar novamente ao forno durante 5 minutos. 

Retire tudo e distribua os morangos, que devem ser cortados 
previamente ao meio, e termine decorando com raspas de 
chocolate, com o açúcar de confeiteiro e estará pronto para ser 
servida. 

 

4- Receita de Pizza prestígio 

 

Ingredientes: 

Para fazer a massa: 

• 1 e 1/2 xícara de chá de farinha de trigo 
• 1 xícara de chá de leite 
• 1/2 xícara de chá de óleo 
• 3 ovos 
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• 1 colher de sopa de fermento em pó químico 
• 1 colher de chá de açúcar 
• 1/2 colher de sopa de sal 
• Óleo e farinha de trigo para untar 

Para fazer a cobertura: 

• 200 gramas de chocolate ao leite 
• 100 gramas de coco ralado 

Instruções: 

Comece batendo o óleo junto com os ovos, com o leite, com o 
açúcar, com a farinha, com o sal e o fermento no liquidificador. 

O próximo passo é despejar a mistura em uma forma para preparo 
de pizza, que tenha um diâmetro máximo de 30 centímetros, já 
untada e levemente enfarinhada. 

Pré-aqueça o forno e leve a forma com a massa ao fogo médio, 
deixando lá assando durante 25 minutos ou até que comece a 
dourar levemente. 

Depois, rale o chocolate e espalhe ele sobre a pizza, cobrindo-a 
com 2/3 do coco ralado, depois voltando a massa para o forno 
durante mais 10 minutos ou até que o chocolate tenha derretido por 
completo. 

Retire a pizza do forno e polvilhe ela com restante do coco, servindo 
logo em seguida, enquanto ainda está quente e o chocolate 
derretido. 
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5- Receita de Pizza sensação 

 

Ingredientes: 

• 3 xícaras de chá de farinha de trigo 
• 2 envelopes de fermento biológico granulado 

(aproximadamente 20 gramas) 
• 1 xícara de chá de leite morno 
• 1 colher de sopa de açúcar 
• 4 colheres de sopa de manteiga 
• 1/2 colher de chá de sal 
• 1 xícara de chá de creme de leite sem soro 
• 2 caixas de morangos, aproximadamente 600 gramas (limpos 

e cortados ao meio) 
• 3 xícaras de chá de chocolate ao leite picado 
• Margarina e farinha de trigo (para untar a forma) 
• 1 xícara de chá de açúcar 
• Suco de 1 limão 
• 1 xícara de chá de cerejas com cabinhos para decorar 

Instruções: 
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Coloque a farinha, o açúcar, o sal e o fermento em uma tigela e 
misture tudo, depois adicione o leite e a manteiga derretida sobre a 
farinha. 

Sove tudo durante 5 minutos ou até que a massa comece a 
desgrudar das mãos, caso seja necessário, adicione um pouco mais 
de farinha até que a massa desgrude por completo. 

Divida então a massa obtida em duas bolas, coloque-as em uma 
vasilha e então deixe que elas descansem durante 40 minutos ou 
até que dobre de volume. 

Sobre uma superfície lisa e levemente enfarinhada, abra essa 
massa até que ela forme um disco de aproximadamente 30 
centímetros de diâmetro. 

Deixe as bordas um pouco mais altas do que o centro para garantir 
que ela irá assar corretamente. 

Transfira as duas massas para duas formas para fazer pizza, que 
tenham o mesmo diâmetro, e faça furos na massa com um garfo. 

Pré-aqueça o forno e depois leve as massas para assar durante 15 
minutos ou até que elas fiquem levemente douradas e firmes, 
retirando-as do forno e deixando reservadas. 

Usando uma panela, acrescente o açúcar, o morango e o suco do 
limão, e então leve tudo ao forno baixo durante um período de 10 
minutos, sempre mexendo e então, passado o tempo, desligue o 
fogo e reserve a mistura. 

O próximo passo é derreter o chocolate por meio do banho-maria, 
misturando-o com o creme de leite e então distribuindo pelo menos 
2/3 da mistura sobre as massas. 

Use os morangos para cobri-las, depois decore as pizzas utilizando 
o resto do chocolate e as cerejas, servindo em seguida enquanto o 
chocolate está derretido. 
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6- Receita de Pizza de Beijinho 

 

Ingredientes: 

Para fazer a massa: 

• 30 gramas de fermento fresco 
• 1 ovo 
• ½ xícara de óleo 
• 5 xícaras de farinha de trigo 
• 1 xícara de água morna 
• 1 colher de sopa de açúcar 
• 1 colher de sopa de manteiga 

Para fazer o recheio: 

• 200 gramas de coco ralado 
• 1 lata de leite condensado 
• 200 gramas de chocolate amargo derretido 

Instruções: 
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O começo do preparo da massa deve ser feito com a dissolução do 
fermento com o açúcar, e depois de 5 minutos você deve 
acrescentar o ovo e então mexer bem. 

Coloque junto a farinha, pouco a pouco, e vá alternando juntamente 
com a água e colocando a manteiga o óleo, e por fim deixe que a 
massa descanse por pelo menos 1 hora. 

O passo seguinte é sovar bem a massa e deixá-la descansar por 
pelo menos uma hora, abrindo-a com o rolo e depois cobrindo o 
fundo da forma já untada com o óleo. 

Leve essa forma ao forno, que deve ter sido pré-aquecido, e espere 
durante 20 minutos até retirar a massa já assada. 

Com a massa da pizza assada, você deve acrescentar então o 
chocolate ao fundo e nas laterais dela, e depois cobrir a massa 
inteira com o doce de coco. 

Para fazer o recheio que será adicionado na massa, você deve usar 
uma lata de leite condensado e misturá-la com coco no fogo 
mexendo até que ela solte completamente do fundo da penal. 

O recheio então estará pronto para ser utilizado na pizza e a dica é 
que após levar a massa ao forno novamente, você busque servir 
assim que retirar, para que o doce ainda esteja quente. 
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7- Receita de Pizza de Chocolate com Avelã, Gotas de 
Chocolate e Massa Tradicional 

 

Ingredientes: 

Para fazer a massa: 

• 500 gramas de farinha de trigo 
• 30 gramas de fermento fresco 
• 200ml de água morna 
• 1 colher de chá de sal 
• 1 colher de café de açúcar 
• ½ xícara de óleo 

Para fazer a cobertura: 

• 200 gramas de gotas de chocolate (que pode ser tanto preto 
quanto o branco, dependendo do gosto do cliente) 

• 80 gramas de creme de avelã (como é o caso da nutella) 

Instruções: 
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A primeira etapa é dissolver o fermento fresco em água morna e 
depois espalhar bem a farinha misturada de forma prévia com o sal 
e o açúcar, sobre uma superfície que esteja limpa e que seja lisa. 

Após isso, forme um fonte contendo um furo no meio e vá 
adicionando, pouco a pouco, o óleo e a água nesse local, 
misturando os ingredientes devagar até que a massa comece a 
desgrudar dos dedos. 

Caso perceba dificuldade para desgrudar a massa, adicione um 
pouco mais de farinha para que ela fique bem lisa e fácil de tirar das 
mãos. 

Divida a massa feita em cinco partes e coloque sobre ela um pano 
úmido, deixando que todas as partes descansem por um período de 
40 minutos. 

O próximo passo é esticar a massa utilizando as mãos ou então um 
rolo sobre uma forma untada, e levando-a ao forno durante um 
período de 20 minutos. 

Faça pequenos furos na massa utilizando um garfo, para garantir 
que a massa irá assar por igual. 

A cobertura da pizza não precisa, obrigatoriamente, ser colocada no 
forno, mas caso você deseje, não é necessário esperar a massa 
esfriar. 

Por outro lado, se não quiser usar os ingredientes sobre uma 
superfície quente, a dica é esperar a massa esfriar para cobri-la 
com o chocolate e o avelã. 
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8- Receita de Pizza de chocolate, sorvete e frutas 

 

Ingredientes: 

Para fazer a massa: 

• 4 xícaras de chá de farinha de trigo peneirada 
• 1 tablete de fermento biológico fresco (em média 15 gramas) 
• 1 colher de sopa de açúcar 
• 1 colher de chá de sal 
• 5 colheres de chá de azeite (ou pode ser o óleo de girassol 
• 1 xícara de chá de água norna 

Para fazer a cobertura: 

• 250 gramas de chocolate meio amargo picado 
• 1 pote de sorvete (de preferência sabor napolitano) 
• Frutas escolhidas para sua receita, podem ser manga, 

banana, pêssego, morango, kiwi, entre outras  

Instruções: 
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Comece pegando uma tigela onde irá dissolver o açúcar junto com 
a água morna, depois acrescente o óleo ou azeite e o sal, pouco a 
pouco, transferindo então a massa para uma superfície que tenha 
sido polvilhada com farinha de trigo. 

Sove muito bem essa massa até que ela fique bem lisa e bastante 
macia, volte essa massa para a tigela e cubra-a usando um pano, 
para deixar descansar em torno de meia hora, ou até que a massa 
tenha trocado de tamanho. 

O próximo passo é abrir a massa feita sobre uma superfície que 
esteja levemente enfarinhada e com ajuda de um rolo de massa, 
cortando-a posteriormente em discos de tamanho pequeno com 
auxílio de um copo. 

Abra esses pequenos discos, depois coloque cada uma em uma 
assadeira grande levemente untada e então faça pequenos furos 
utilizando um garfo. 

Leve a massa para pré-assar durante 10 minutos em um forno pré-
aquecido a 200º C. 

O próximo passo deve ser deixar a massa esfriar e então montar as 
pizzas utilizando chocolate picado. 

Coloque novamente a pizza no forno até que o chocolate derreta, e 
então acrescente sobre ela as frutas picadas e o sorvete a gosto. 
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9- Receita de Pizza de pêssego 

 

Ingredientes: 

Para fazer a massa: 

• 3 xícaras de chá de farinha de trigo 
• 50 gramas de fermento biológico 
• 1 colher de sobremesa de sal 
• 1 colher de sobremesa de açúcar 
• 3 colheres de sopa de óleo 
• 1 ovo 
• 1 xícara de chá de água morna 

Para fazer o recheio: 

• 2 copos de requeijão cremoso 
• 2 latas de pêssego em calda 
• 4 colheres de sopa de castanhas de caju (elas devem estar 

picadas) 

Instruções: 
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Prepare a massa colocando em uma travessa o fermento, o sal e o 
açúcar, misturando-os bem com o auxílio de uma colher. 

Depois, acrescente o ovo, a água e o óleo, misturando mais um 
pouco, e por fim acrescente a farinha de trigo. 

Misture bem e vá amassando com as suas mãos, até que a passa 
fique bem sovada, e no caso dela grudar ainda, utilize a farinha de 
trigo para soltar tudo. 

Divida essa massa pronta então em duas partes, deixando que 
cada uma delas cresça, o que deve durar por cerca de uns 20 
minutos. 

O próximo passo é esticar bem a massa com um rolo, em um 
formato de círculo, e colocá-la sobre uma forma, recheiando-a ao 
seu gosto e levando para assar por 30 minutos em um forno já pré-
aquecido, com fogo médio. 

Retire a massa do fogo, coloque o requeijão sobre ela, depois vá 
distribuindo os pêssegos e, por fim, polvilhe bem a castanha de caju 
por cima da pizza, e leve-a novamente ao forno por mais uns 10 
minutos. 

No caso de você não desejar que o pêssego vá ao forno, a dica é 
levar o restante do recheio ao forno sobre a massa e, após retirá-la, 
colocar os pêssegos, o que não irá afetar tanto a forma dele. 

 

 

https://csnegociosdigitais.com/


 

https://csnegociosdigitais.com 
 

10- Receita de pizza romeu e julieta 

 

Ingredientes: 

• 12 fatias de pão de forma branco sem casca 
• 200 gramas de goiabada (bem macia e cortada em cubos) 
• 200 gramas de queijo meia cura (ralado) 
• 1/2 xícara de chá de leite condensado 
• Margarina para untar a forma 

Instruções: 

A primeira coisa a se fazer é untar a forma de pizza utilizando a 
margarina e depois acrescentar as fatias do pão de forma forrando 
todo o fundo. 

Caso seja necessário, corte as fatias e depois leve a forma até o 
forno pré-aquecido, durante 3 minutos, e retire posteriormente. 
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Espalhe sobre a massa o leite condensado, os cubos de goiabada e 
o queijo, e depois volte a forma para o forno novamente, deixando 
lá durante 20 minutos ou até que o queijo derreta por completo. 

Sirva logo em seguida enquanto tudo está fresco, a massa e o 
recheio da pizza. 

 

11- Receita de Pizza de Brigadeiro com Borda de Doce de Leite 

 

Ingredientes: 

• 375 gramas de farinha de trigo 
• Chocolate granulado 
• Morangos para enfeitar a gosto 
• Doce de leite para a borda recheada a gosto 
• 160 ml de Água 
• 1 colher de chá de azeite 
• 70 ml de Água morna 
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• ½ envelope de fermento biológico fresco (aproximadamente 
10 gramas) 

• ½ xícara de chá de creme de leite 
• ½ xícara de chá de Ovomaltine  
• 1 e ½ latas de leite condensado 

Instruções: 

Coloque o fermento e a água morna em um recipiente e comece a 
misturar de forma delicada até que ele fique homogêneo. 

Depois, adicione a farinha de trigo, pouco a pouco, e coloque o sal, 
a água e o azeite em temperatura ambiente. 

O próximo passo é misturar bem esses ingredientes e depois 
passar a massa da pizza para uma superfície que seja lisa até 
sovar. 

Após, sove bem o pão até que se consiga obter uma massa bem 
firme, lisa e bastante homogênea, colocando-a sobre uma 
superfície e cobrindo com um pano limpo até que ela cresça. 

Deixe a massa lá em torno de 1 hora ou então até que ela dobre de 
volume, abrindo-a com a ajuda de um rolo que deve estar 
previamente untado com uso de óleo. 

O próximo passo é abrir a massa no formato de um círculo, usando 
algo com formato redondo e grande para cortá-la. 

Coloque então o doce de leite dentro de um saco de confeiteiro e vá 
passando-o nas bordas da pizza, fechando-a depois, sempre 
contendo em torno de 2 dedos. 

Com auxílio de um garfo, faça os furos sobre a massa, leve-a para 
assar no forno, pré-aquecido, a uma temperatura de 290º durante 
depois minutos e depois retire. 

Adicione sobre a massa da pizza o recheio de brigadeiro e então 
volte para o forno até que ela fique dourada. 
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Enfeite então a pizza com morangos e granulado e sirva logo em 
seguida. 

Para fazer esse recheio, você deve usar leite condensado, creme 
de leite e Ovomaltine em uma panela, mexendo sempre em fogo 
baixo até que se consiga um brigadeiro bem liso e mole. 

Quando tiver desligado o forno, o próximo passo deve ser adicionar 
mais uma colher de sopa do Ovomaltine, misturar bem e reservar 
na geladeira até o momento de adicionar na massa. 

 

12- Receita de Pizza com Banana, Doce de Leite e Canela 

 

Ingredientes: 

Para fazer a massa: 

• 1 colher de sopa de fermento biológico seco 
• ½ xícara de chá de água morna 
• 1 colher de chá de açúcar 
• 2 xícaras de chá de farinha de trigo 
• 6 colheres de sopa de óleo 
• 1 colher de chá de sal 
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Para fazer o recheio: 

• 150 gramas de mussarela ralada no ralo grosso 
• 3 bananas nanica cortadas em fatias médias 
• 1 colher de chá de Canela em Pó 
• ½ xícara de chá de doce de leite pastoso 

Instruções: 

Junte o fermente, o açúcar, a água e a ½ xícara de farinha de trigo 
para conseguir uma pasta, deixando-a coberta por 10 minutos. 

Após isso, coloque a farinha que sobrou, o óleo e o sal nessa tigela, 
amasse para que se obtenha uma massa homogênea e lisa, e que 
não grude mais em suas mãos. 

Deixe a massa coberta e descansando durante uma hora ou até 
que ela dobre de volume. 

Pré-aqueça então o forno sob uma temperatura média, que gire em 
torno de 180º, e sobre uma superfície enfarinhada e lisa, abra essa 
massa com uso de um rolo, formando um disco que tenha cerca de 
40 cm de diâmetro, enrolando as bordas. 

Coloque essa massa dentro de uma forma de pizza e faça 
pequenos furos nela com um garfo, levando ao forno para assar por 
10 minutos ou até que a massa tenha dourado levemente. 

O recheio deve ser feito espalhando a mussarela sobre a massa, 
distribuindo as rodelas de bananas e polvilhano metade da canela 
em pó, colocando a massa da pizza no forno durante 10 minutos ou 
até que o queijo tenha derretido. 

Depois de retirar do forno, coloque o resto do doce de leite e da 
canela em pó sobre o recheio. 
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Conclusão 

 

As pizzas são pratos muito apreciados em diversos lugares do 
mundo e aqui no Brasil não é diferente, ela é amada, mas com um 
diferencial enorme: a pizza doce. 

Com esse tipo de pizza, as opções tornaram-se mais variadas e 
hoje qualquer pizaria que queira ter sucesso precisa tê-las em seu 
cardápio. 

Aqui neste e-book, trouxemos várias dicas sobre as melhores 
opções de pizzas doces, com receitas completas para você 
começar a fazer em seu negócio delivery. 

Esperamos ter ajudado em sua empreitada. Até a próxima! 
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