
Desejo do dia: que tudo acabe em pizza
Neste dia 10 de julho, se faltava motivo para pedir um dos pratos mais apreciados em todo mundo, não tem mais. Bora reunir os amigos?
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Seja na pizzaria ou pedindo delivery, a terça-feira tem cardápio certo
NA PREFERÊNCIA
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GERAL 08ARAUTO | TERÇA-FEIRA, 10 DE JULHO DE 2018

Nesta terça-feira,  10 de 
julho, é comemorado o Dia 
da Pizza. Instituída desde 
1985 pelo então Ministro de 
Turismo, Caio Luís de Car-
valho, a data tem o intuito de 
homenagear um dos pratos 
mais apreciados na culinária 
brasileira. Em meio a uma 
Copa do Mundo em campo, 
dia de semana, a data se mos-
tra oportuna para pizzarias 
de todo o país. Segundo a 
Associação de Pizzarias Uni-
das do Brasil, nos últimos 
cinco anos, o delivery tem se 
mostrado uma boa forma de 
tornar as comemorações do 
Dia da Pizza possível. Para 
a data, neste ano, a entidade 
estima que as pizzarias no 
país recebam até 10 vezes 
mais pedidos por delivery. A 

este país, as pizzas produ-
zidas por aqui passaram a 
ser conhecidas pela incrível 
variedade de formatos e 
sabores que acompanham 
as características de cada 
região brasileira. A revista 
Super Interessante publicou 
matéria que diz que há 50 

mil pizzarias no Brasil, entre 
estabelecimentos formais e 
informais. Metade delas fica 
em São Paulo, seguida por 
Rio de Janeiro, Rio Grande 
do Sul, Minas Gerais e Bahia. 
Em Porto Alegre, por exem-
plo, a pesquisa indicou que a 
preferência está nos sabores 

calabresa, portuguesa, segui-
do por coração de galinha, 
napolitana e marguerita. E 
vai além, salienta que até 
mesmo na pizza, gaúcho 
gosta de churrasco. Entre os 
pedidos tradicionais por lá 
estão sabores como coração 
de galinha e estrogonofe.

| Massa fina é a preferência 
nacional.
| 2,6 centímetros é a média 
da borda.
| 5% das pizzas pedidas são 
doces.
https://super.abril.com.br/saude/
grafico-de-pizza-qual-o-sabor-de-piz-
za-mais-pedido-do-brasil/

data é uma excelente oportu-
nidade para que as pizzarias 
alcancem novos públicos e 
consequentemente, aumen-
tem a receita. Seja frequen-
tando a pizzaria ou pedindo 
a entrega em casa, a terça 
promete.

Existe certa polêmica 
acerca da origem da pizza. 
Embora quase todos pen-
sem que o prato é invenção 
italiana, registros históricos 
apontam os egípcios como 
pioneiros ao criarem uma 
massa à base de farinha com 
água. Babilônios, gregos e 
hebreus também assavam 
massas misturando farinha 
de trigo e água em fornos 
rústicos ou tijolos quentes. 
No entanto, foram os na-
politanos os primeiros a 
acrescentar temperos, como 
manjericão, a um disco de 
massa assado.

Após aterrissar no Brasil, 
a pizza, alimento típico de 
cidades industrializadas, 
acompanhou as transforma-
ções pelas quais passou o 
país ao longo das décadas. 
À semelhança da miscige-
nação racial que caracteriza 

Uma paixão recheada de curiosidades
|Se a origem da pizza 

ainda é motivo de dúvida 
para muitos, o surgimento da 
primeira pizzaria do mundo 
está documentado. A Antica 
Pizzeria Port’Alba em Ná-
poles, na Itália, é a primeira 
pizzaria do mundo. A casa foi 
fundada em 1830 e funciona 
até hoje. 

|Pode parecer estranho, 
mas durante o século XIX, a 

pizza era na Itália a base da 
alimentação das pessoas. Por 
lá, a pizza estava presente 
no café da manhã, almoço e 
jantar.

|Em 2009, a União Euro-
peia reconheceu que Nápoles 
é realmente o berço da versão 
mais moderna da pizza. 
A discussão pôs fim a uma 
batalha que já durava mais de 
quatro séculos.  É de Nápoles 

também a origem da pizza 
napolitana, que tem como 
ingredientes apenas tomates 
e mozarela de búfala.

| A famosa pizza de 
margherita foi criada pelo 
também famoso pizzaiolo 
Raffaele Esposito - conside-
rado o pai da pizza moder-
na. No final do século XIX, 
Esposito foi incumbido de 
criar três versões originais 

de sabores de pizzas para a 
rainha Margherita de Sabóia 
e o rei Umberto I. Uma de 
suas pizzas foi inspirada nas 
cores da bandeira italiana 
(verde, branca e vermelha) 
- a de margherita. O verde é 
representado pelo manjeri-
cão, o banco pelo queijo e o 
vermelho pelo tomate.  

| A massa da pizza com o 
molho de tomate parece ser 

a combinação perfeita, mas o 
tomate nem sempre foi ingre-
diente essencial das pizzas 
no passado. Ele passou a ser 
usado como complemento da 
massa no século XVI, quando 
o tomate se popularizou no 
continente europeu.

Fonte: https://exame.abril.com.br/
estilo-de-vida/10-curiosidades-que-
voce-nao-sabia-sobre-a-pizza/


