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Ela se tornou tão queridinha na 
mesa do brasileiro que ganhou 
uma data: 10 de julho é come-
morado o Dia da Pizza. Saborosa 
e de aroma irresistível, a pizza 
combina ingredientes que, além 
de apetitosos, podem ser fonte 
de nutrientes importantes ao or-
ganismo. No entanto, por ser rica 
em carboidratos e gorduras, pre-
cisa ser ingerida com moderação. 

Para a massa, você pode abusar 
de ingredientes mais saudáveis, 
como a farinha integral, por 
conter mais antioxidantes que 
o trigo refinado e traz diversos 
benefícios, como diminuição 
dos riscos de câncer, pressão 
alta e arteriosclerose. Um estudo 
da Universidade de Maryland 
(EUA) indica que, se a massa da 
pizza fermentar e for assada por 
mais tempo, aumenta a produção 
de antioxidantes, moléculas que 
podem diminuir e até impedir o 
câncer e doenças cardíacas.

Para o molho, prefira o casei-
ro – é a melhor opção. O molho 
feito em casa tem mais nutrientes 
e está livre dos conservantes pre-
sentes na opção industrializada. 
O tomate oferece vantagens 
porque é rico em licopeno, an-
tioxidante que ajuda a combater 
os radicais livres, prevenindo o 
envelhecimento das células.

E não se esqueça dos tempe-
ros tradicionais, como azeite de 
oliva e orégano. Este contém 
vitaminas e minerais que atuam 
como antioxidantes, retardando 
o envelhecimento, prevenindo 
alguns cânceres, diminuindo as 
dores abdominais e ajudando no 
tratamento de úlceras. O azeite 
tem gorduras monoinsaturadas 
que ajudam no controle do co-
lesterol. Uma dica para deixar a 
pizza mais nutritiva e saborosa 
é acrescentar opções como alho 
(tem função bactericida), alecrim 
(remédio natural contra gastrite), 

manjericão e gergelim.
As opções de pizzas saudáveis 

são aquelas que apresentam 
queijos brancos, rúcula, bróco-
lis, tomates, champignon, pal-
mito, vegetais em geral, frango, 
atum e bordas sem recheio. Os 
sabores que devem ser consu-
midos com moderação são ba-
con, quatro queijos, carne seca, 
estrogonofe, lombo e cheddar, 
entre outros. 

Histórico
Foi na Idade Média, após as 

Cruzadas em Jerusalém, que 
a receita da pizza atravessou 
o Mar Mediterrâneo e chegou 
na Itália. A partir daí, a iguaria 
se popularizou pelo mundo. 
Registros históricos apontam 
que as primeiras pizzas foram 
produzidas há mais de 5.000 
anos por egípcios e gregos, os 
primeiros a misturar farinha 
com água. 

Saiba como deixar a pizza mais saudável

Preferência deve ser por um molho caseiro, sem conservantes e com pouco sódio.

A data
O Dia da Pizza é comemorado em 10 de julho, quando a data 

foi instituída em São Paulo em 1985. Na época, foi promovido 
um concurso estadual para eleger as 10 melhores receitas de 
mussarela e margherita. Devido ao sucesso do evento, a Secre-
taria Estadual do Turismo escolheu a data do encerramento do 
evento, 10 de julho, como data oficial de comemoração, a qual 
foi adotada em todo o país nos anos seguintes.

PEXELS/DIVULGAÇÃO

Sabor
Atum
Mussarela e tomate seco
Mussarela 
Portuguesa
Quatro queijos
Calabresa
Presunto
Lombo com catupiry
Romana 
Rúcula

Calorias
290 
449
393 
329 
385 
400 
333 
322 
417
207

* Fatia média de 150g. 

Calorias*


