
Descubra os segredos da Pizza 
Napoletana e reproduza a receita!

Um Ebook by I Love Italian Food em colaboração com a  
Scuola Italiana Pizzaioli



Pizza Napoletana
A Pizza Napoletana, com sua massa macia e 
fina, mas com bordas altas, é a versão da pizza 
redonda preparada na cidade de Nápoles. Desde 
5 de fevereiro de 2010, ela é oficialmente 
reconhecida como Especialidade Tradicional 
Garantida (ETG) da União Européia. A expressão 
pizza napoletana, dada sua importância na 
história ou território, é usada em algumas regiões 
como sinônimo de pizza tonda.  Os primeiros 
registros da pizza napolitana datam do século 
XVIII. As primeiras pizzarias apareceram em 
Nápoles durante o século XVIII e depois se 
espalharam por todo o mundo.



Características da Pizza Napoletana
• A Pizza Napoletana tem uma forma redonda, com 

um diâmetro de cerca de 35 centímetros e uma 
espessura de 0,25 centímetros. 

• A pizza deve ser facilmente dobrada em si mesma 
(estilo livreto) com uma crosta de 1-2 cm de espessura, 
inchada, dourada e sem ou com poucas bolhas ou 
queimaduras. Tem a aparência de uma impressão 
leopardo que caracteriza o típico cozimento rápido a 
altas temperaturas da Pizza Napoletana. 

• Distingue-se da “Pizza Classica Italiana” pela ausência 
de azeite de oliva na massa e pelo forma de assa-la, 
que precisa temperaturas mais altas. 

• A típica Pizza Napoletana tem dois tipos de 
coberturas: margherita (com tomate, mozzarella e 
manjericão) e marinara (tomate, alho, orégano e óleo).



Quem somos nós
I Love Italian Food 

I Love Italian Food é uma associação cultural 
italiana que trabalha para promover e proteger 
os autênticos produtos italianos no exterior. 
100per100 Italian Academy é um projeto da I 
Love Italian Food para contar e ensinar a 
culinária italiana e a cultura do vinho aos 
profissionais da culinária no exterior. A 
100per100 Italian Academy oferece treinamento 
gratuito, com cursos educacionais dedicados à 
excelência italiana, degustações on-line e 
presenciais e cursos em vídeo realizados por 
líderes de opinião em comida e bebida italiana 
no exterior. 

Scuola Italiana Pizzaioli 

Fundada no final dos anos 80 com a paixão pela pizza e 
o desejo de ensinar o ofício de fazer pizza combinando 
uma abordagem de ensino científico, destinada à 
pesquisa contínua das metodologias mais modernas, 
com a paixão de colocar "suas mãos na massa". 

Tudo começou em Caorle, na província de Veneza, onde 
ainda hoje se encontra a sede nacional, e depois se 
desenvolveu em toda a Itália e no exterior. 

Eles estão presentes nos EUA, China, Japão, Austrália, 
Brasil, Alemanha, França e com as novas inaugurações 
em 2021 chegarão à Espanha, Portugal, Albânia, 
Inglaterra, Romênia, Bulgária, Bélgica, Holanda, 
Argentina, Rússia, México, Peru, Canadá, Colômbia. 

É a única escola na Itália certificada no mundo com 
localização física na Itália e no mundo. 



Receita

INGREDIENTES PARA A MASSA

Pizza Napoletana - Método Direto

Água 1000g

Farinha ‘00’ – W 280  1600-1700 g

Fermento biológico fresco  1,5 / 5 g

Sal 40/60 g

Azeite de oliva extravirgem (opcional) 10 g



Receita
Pizza Napoletana - Método Direto

• MÉTODO: 
Colocar toda a água na masseira, sal e 10% da farinha total, depois acrescentar o fermento e aos 
poucos o restante da farinha. 

Misturar até a massa atingir 23°C. 

• DESCANSO: 
Deixar a massa repousar por cerca de 2 horas. 

• PORCIONAMENTO: 
Porcionar em bolinhas de 250 g. 



Receita
Pizza Napoletana - Método Direto

• FERMENTAÇÃO: 
Cerca de 4-6 horas. 

• COZIMENTO: 
Cozinhar em forno de lenha a 485 °C por 60-90 segundos.



Agora você é um verdadeiro 
conhecedor da Pizza Napoletana.  

Obrigado por baixar nosso Ebook! 


