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Sobre o Autor 

 

[SEU NOME] é um empreendedor residente no [SEU PAÍS], 

que adora compartilhar conhecimento e ajudar outras pessoas no 

tópico referente a [TÓPICO].  

 

[SEU NOME] é uma pessoa dedicada, que sempre se esforça 

ao máximo para ir além.  

 

Uma Mensagem de [SEU NOME] 

"Eu acredito que não há segredos para se tornar bem-

sucedido na vida. E eu realmente creio que o resultado do 

verdadeiro sucesso na vida é proveniente do trabalho duro, da 

preparação e, o mais importante de tudo, do aprendizado através 

das falhas.”  

Se você quiser saber mais sobre [SEU NOME], por favor 

visite:[SEU WEBSITE] 
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Introdução 

 

Se há um prato que é famoso e unanimidade sobre o amor 

existente por ele em todo o mundo é a pizza, do norte ao sul, de 

leste a oeste do planeta, não há nenhum lugar onde ela é mal vista. 

A pizza popularizou-se na Itália e na cidade de Nápoles tornou-se 

um dos pratos mais famosos da região, distribuindo-se 

posteriormente pelo mundo. 

Desde então, a criatividade de quem produz pizza aumentou cada 

vez mais, assim como os diversos tipos de recheios e as opções de 

massa. 

Muito disso se deu, por exemplo, pensando na busca por uma 

alimentação bem mais equilibrada, daí surgiram as opções mais 

saudáveis, para que as pessoas pudessem adaptar-se de não 

deixar de comer esse prato delicioso. 

Por ser uma comida tão amada, seria difícil mantê-la sempre fora 

da alimentação e é por isso que quem deseja manter o peso e a 

saúde em dia, mas não quer abrir mão de comer pizza toda semana 

tem a opção das pizzas fitness. 

Assim, aqui nós trouxemos um e-book completo com 10 receitas 

fitness para você atender a esse público e satisfazer quem quer 

comer pizza de maneira mais saudável.  

 

Boa leitura! 

 

 



 

 

Pizzas Fit 

1- Receita Pizza Marguerita Low Carb 

 

Ingredientes: 

Para fazer a massa low carb: 

 1 xícara de couve-flor (ralada) 

 1 xícara de queijo mussarela (deve estar ralado) 

 1 ovo 

 1 dente de alho 

 Orégano a gosto 

 Sal a gosto 

Para fazer o recheio: 

 Mussarela de búfala a gosto 

 1 tomate cortado em rodelas 

 Manjericão a gosto 

 



 

 

Instruções: 

Rale muito bem a couve-flor e depois coloque-a no micro-ondas, 

sem adicionar água, durante 2 minutos, e então deixe que ela 

esfrie. 

Misture a couve-flor já fria com queijo mussarela e com o ovo, 

tempere tudo com alho, com sal e com orégano. 

Unte a assadeira onde vai preparar a pizza e modele a massa 

preparada dentro dela, levando-a para assar em um forno pré-

aquecido, deixando ficar lá até que as bordas comecem a dourar. 

Quando estiver assada, retire então a massa da assadeira e cubra-

a com o tomate, com o manjericão e com a mussarela de búfala. 

Depois, leve mais uma vez ao forno e retire quando o queijo 

derreter. 

 

2- Receita de Pizza de berinjela e cogumelo 

 

 



 

 

Ingredientes: 

Para fazer a massa: 

 10 colheres de farinha de grão de bico 

 6 colheres de farinha de trigo 

 1 colher de fermento em pó 

 1 colher de óleo 

 ½ xícara de água 

 1 colher de chá de sal 

Para fazer o recheio: 

 1 tomate cortado em rodelas 

 ½ xícara de molho de tomate 

 1 cebola 

 1 berinjela grelhada com sal 

 1 pimentão 

 ½ xícara de cogumelo refogado 

 Orégano e manjericão a gosto 

 

Instruções: 

Misture todos os ingredientes secos da receita em uma tigela e 

depois acrescente a água pouco a pouco, sempre misturando, e 

adicione então o óleo e mexa bastante. 

Unte a forma de pizza, coloque então a massa da pizza e a espalhe 

com as mãos, levando-a ao forno durante 10 minutos. 

Depois, retire-a do forno, coloque o recheio e volte para o formo 

para assar durante mais 20 minutos. 

 

 



 

 

3- Receita de Pizza De Couve-Flor 

 

Ingredientes: 

Para fazer a massa: 

 1 couve-flor 

 1 e ½ colher de linhaça triturada 

 1 colher de amido de milho 

 4 dentes de alho 

 4 colheres de água 

 Sal e Ervas desidratadas a gosto 

Ingredientes do recheio: 

 ½ xícara de molho de tomate 

 100 g de cogumelos 

 1 tomate 

 1 alho poró 

 1 cebola 

 Orégano a gosto 



 

 

Instruções: 

A primeira coisa a ser feita é cozinhar a couve flor durante 5 

minutos, escorrendo então a água e triturando-a, e depois colocar 

em um pano para que se possa retirar todo o líquido que está em 

excesso. 

Misture as colheres de água com a linhaça triturada e deixe 

descansando durante 10 minutos. 

O próximo passo é colocar a couve-flor dentro de uma tigela, juntar 

todas as ervas, com amido de milho, com o sal e com o alho. 

Então, adicione a linhaça junto e misture tudo usando as mãos, até 

virar uma massa homogênea. 

Coloque tudo em uma massa para assadeira, que deverá estar 

untada, e asse-a durante 20 minutos, retirando do forno e 

colocando todo o recheio, composto pelo molho de tomate, cebola, 

tomate, alho-poró e cogumelos. 

Volte a assadeira por mais 20 minutos e deixe assando até que a 

massa esteja dourada. 

 

 



 

 

4- Receita de Pizza Integral De Tabuleiro 

 

Ingredientes: 

Para fazer a massa: 

 450 gramas de Mistura para Pão Integral 

 10 gramas de Fermento Biológico Seco Instantâneo 

Para fazer o recheio: 

 3 colheres de Azeite 

 Folhas de 1 maço de Manjericão 

 400g de Mussarela light (ralada em pedaços grossos) 

 

Instruções: 

Para fazer o recheio, comece aquecendo o azeite e refogando a 

abobrinha e a berinjela, até que elas fiquem levemente douradas, 



 

 

então passe-as até uma tigela e então acrescente o alecrim e as 

nozes, temperando tudo com sal. 

A massa deve ser feita posteriormente, colocando a mistura para o 

pão integral e o fermente biológico em uma tigela e misturando-os 

bem. 

Adicione então 1 e ½ xícara de chá de água e vá sovando a massa 

até que ela esteja bem macia e lisa, e caso se faça necessário, 

acrescente o ponto até um máximo de três colheres de chá de 

água. 

Divida essa massa em quatro partes e usando um rolo de massa vá 

abrindo as partes no formato quadrado, sempre dobrando as 

laterais à medida que vai abrindo. 

Asse a massa em forno médio com uma temperatura de 180º, 

sempre pré-aquecendo anteriormente, e deixe no forno por 7 

minutos até retirá-lo. 

Por último, espalhe todo o azeite nas superfícies das pizzas e então 

distribua o recheio entre todas elas, salpicando as folhas de 

manjericão e cobrindo elas com queijo mussarela. 

Asse a pizza por mais quatro minutos ou então até que o queijo 

tenha derretido por completo. 

 

 



 

 

5- Receita de Pizza fit com farinha de aveia 

 

Ingredientes: 

Para a massa da pizza: 

 2 xícaras de farinha de aveia  

 1 colher de chá de fermento químico 

 1 xícara de iogurte natural integral (sem sabor e sem açúcar) 

 1 colher de café de sal 

Para o recheio: 

 Molho de tomate 

 Queijo mussarela 

 Tomate em rodelas 

 Azeitona 

 Orégano 

 

Instruções: 

Junte todos os ingredientes para fazer a massa e misture bem, 

colocando um pouco mais de farinha posteriormente para desgrudar 



 

 

a massa das suas mãos. 

Polvilhe farinha sobre a bancada para abrir a massa e ajeite as 

laterais dela com bastante cuidado. 

Coloque essa massa em uma forma, faça furos pequenos com o 

garfo, leve a massa para assar em um forno que deve ter sido pré-

aquecido a 230º, e deixe-a lá por 8 minutos. 

Retire a massa pré-assada sem que esteja dourada, coloque o 

molho de tomate, o tomate, o queijo mussarela, o orégano e as 

azeitonas sobre a massa e leve mais uma vez ao forno, deixando 

até dourar e o queijo derreter. 

 

6- Receita de Pizza de Batata Doce 

 

Ingredientes: 

Para pré-fermentação: 

 ½ xícara de água morna 



 

 

 ½ colher de sopa de fermento biológico seco 

 1 colher de açúcar demerara 

Como fazer: 

Dissolva a ½ colher de fermento e o açúcar na água morna, 

deixando a mistura descansar até que forme uma espuma, o que 

deve levar em torno de 10 minutos e então reserve. 

Para a massa: 

 80 gramas de batata doce (cozida e bem amassada) 

 220 gramas de farinha de arroz  

 2 ovos 

 30 gramas de azeite  

 170 gramas de polvilho doce  

 1 colher de sopa ou 15 gramas de farinha de linhaça dourada  

 1 colher chá de vinagre de maçã 

 1 colher de chá de sal 

 

Instruções: 

Comece misturando as farinhas, depois bate os ovos, a batata e o 

azeite ligeiramente, e adicione o espume de fermento, para que 

incorpore levemente. 

Vá adicionando pouco a pouco a mistura das farinhas e deixando 

incorporar com uso de um garfo, até que não dê mais e você 

precise usar a mão para sovar bem. 

Sove a massa até que ela venha a desgrudar por completo das 

suas mãos e a deixe descansar durante 10 minutos. 

Depois, abra a massa sobre o papel filme, leve para o forno para 

pré-assar, já incluído o molho da sua preferência, como é o caso do 

molho de tomate. 

Pré-asse a massa com o molho por 15 minutos (em um forno de 



 

 

200 graus), e depois disso recheie e termine de assar tudo por mais 

15 ou 20 minutos. 

 

7- Receita De Pizza De Farinha De Pão 

 

Ingredientes: 

Para fazer a massa: 

 ¼ xícara de farinha de trigo 

 2 xícaras de farinha de rosca 

 1 colher de fermento 

 ¼ xícara de azeite 

 ¾ de xícara de água 

Para fazer o recheio: 

 ½ xícara de molho de tomate 

 1 cebola 

 1 tomate 

 1 pimentão 

 ½ xícara de palmito 

 ½ lata de milho verde 



 

 

Instruções:  

Coloque todos os ingredientes para massa em uma tigela e misture 

eles, até o ponto da massa ficar homogênea, colocando-a em uma 

forma e depois acrescentando o recheio. 

Leve a forma para assar durante 20 minutos e então retire a pizza 

pronta para servir. 

 

8- Receita de Pizza com Massa de Iogurte 

 

Ingredientes: 

 ½ kg de farinha de trigo 

 ½ copo de leite morno 

 1 pacote de fermento de pão granulado 

 1 colher de sopa de açúcar 

 1 copo de iogurte natural 

 1 colher de sopa de margarina 

 Sal a gosto 



 

 

Instruções: 

Coloque o leite para amornar e depois acrescente o fermento, 

deixando ele repousar durante 10 minutos, então reserve. 

Usando uma vasilha, misture a farinha, a margarina e o açúcar, 

colocando o fermento junto com o leite misturado e com o iogurte 

natural, depois mistura a massa usando as mãos até que ela 

agregue tudo. 

Então, faça uma bola e deixe na vasilha coberta, deixando crescer 

durante 2 horas, pelo menos. 

Enfarinhe o local onde vai abrir a massa e comece a sová-la, 

abrindo com um rolo e colocando ela na forma de pizza, que deve 

estar untada com margarina polvilha com a farinha. 

Deixe que a massa cresça por pelo menos mais 40 minutos, depois 

coloque no forno pré-aquecido a 180º e deixe por lá por 7 minutos. 

Depois basta recheá-la como quiser e voltar ao forno até que o 

queijo derreta. 

 

 



 

 

9- Receita de Pizza de Quinoa 

 

Ingredientes: 

 1 xícara de chá de quinoa branca (ela deve ficar de molho por 

2 horas) 

 ½ abobrinha cortada em rodelas finas 

 50 gramas de queijo branco tipo Minas 

 ½ xícara de chá de molho de tomate 

 50 gramas de ricota light 

 1 colher de chá de cremor de tártaro 

 50 ml de água para bater a quinoa 

 1 colher de sopa de óleo de coco 

 1 colher de café de sal 

 1 colher de café de bicarbonato de sódio 

 Orégano e manjericão fresco a gosto 

 

Instruções: 

Escorra bem a água da quinoa após o molho de 2 horas, bata ela 

no liquidificador junto com uma porção nova de água, acrescente o 



 

 

óleo de coco, o bicarbonato, o sal e o cremor de tártaro. 

Bata tudo até que forme uma massa bem homogênea, então forre 

uma forma arredondada com o papel manteiga, acomode essa 

massa sobre ele e leve ao forno para assar por 20 minutos. 

Retire a assadeira do forno e tire o papel manteiga, cobrindo a 

massa com uso do molho de tomate, com a abobrinha e os queijos, 

colocando as folhas de manjericão fresco e de orégano por cima. 

Coloque novamente no forno durante mais 10 minutos e depois 

retire para servir. 

 

10- Receita de Pizza integral de rúcula com tomate seco 

 

Ingredientes: 

 2 xícaras farinha de trigo integral 

 10 gramas de fermento de pão 

 1 colher sopa margarina light 



 

 

 Tomate seco à vontade 

 12 folhas de rúcula 

 300g de mussarela de búfala 

 1 xícara água morna 

 sal a gosto 

 

Instruções: 

Coloque a água morna em uma tigela e vá colocando o fermente e 

o sal para dissolverem nessa água, depois acrescente a margarina, 

que deve ser previamente derretida no micro-ondas durante 30 

segundos. 

Ponha uma xícara de farinha de trigo e depois mexa com uma 

colher, colocando aos poucos a xícara a mais de farinha e mexendo 

sempre com a mão. 

Caso seja necessário, acrescente mais colheres de farinha até que 

a massa solte da sua mão. 

Amasse muito bem a farinha e forme uma bola, para deixar 

descansá-la tampando com uso de um prato durante 30 minutos. 

Após a massa ter crescido, corte ela ao meio, estique cada parte 

usando um rolo até alcançar o formato que deseje. 

Leve essa massa até o forno durante 10 minutos, retire-a do forno e 

coloque a rúcula, a mussarela e os tomates por cima. 

 



 

 
 



 

 

 

Conclusão 

 

Aqui nós apresentamos 10 receitas de pizza fitness deliciosas e que 

vão fazer muito sucesso na sua pizzaria delivery. 

A variedade das opções aqui é muito diversa e atenderá pessoas 

de todos os gostos e que querem manter-se na linha comendo 

pizza pelo menos uma vez ao mês. 

Você que está iniciando agora a sua pizzaria deve começar aos 

poucos, escolhendo algumas dessas receitas e depois ir 

aumentando seu cardápio. 

Lembre-se de sempre avaliar o perfil do seu cliente antes de tomar 

a decisão sobre quais pizzas fitness oferecer, para garantir que 

haverá sempre uma boa saída desses produtos. 

Esperamos que esse material tenha lhe auxiliado bastante e tenha 

bons resultados na sua produção de pizzas fitness para seus 

clientes.  

 

Obrigado e boa sorte! 

 


