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BARILLA E ERNESTO RISTORANTE FIZERAM
PARCERIA GASTRONÔMICA IMPERDÍVEL
Entre os dias 6 de abril e 6 de maio, os
clientes do tradicional Ernesto Ristorante, em Curitiba, PR, puderam escolher, a
preços apetitosos, entre duas opções
de pratos feitos com a massa grano
duro e veramente italiana da Barilla.
A parceria entre a marca número 1 da
Itália e o premiado chef Dudu Sperandio, resultou em receitas como o
Penne Rigate Barilla, com camarões
flambados na cachaça em seu próprio
caldo, amêndoas e alho poró; e o Penne
Rigate Barilla, com concassé de tomates,

molho pesto, rúcula e grana padano.
Mais do que isso, para complementar a parceria, Dudu autorizou
que suas receitas fossem replicadas
pelos chefs José Luiz Setaro, Gabriel
Ximenes e Gabriel Pavan no itinerário do Food Truck Barilla, que
estava passando uma temporada na
capital paranaense.
Para Maurizio Scarpa, presidente da Barilla do Brasil, “A experiência
de Dudu Sperandio, sua versatilidade
e criatividade foram determinantes

para a escolha do anfitrião
Barilla em terras curitibanas.
Sabemos o quanto o público
da cidade é exigente e quão
unânime a gastronomia dele
é entre os apreciadores da
comida italiana”.
O projeto Food Truck
Barilla quer levar a cultura
e a gastronomia da Itália
para todos os apaixonados
por massas. Por meio de
aulas gratuitas, em diferentes pontos das cidades por
onde passa, as pessoas vão
conhecer segredos, técnicas e benefícios da Dieta
Mediterrânea.
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RAVIOLLI DE CHOCOLATE É ATRAÇÃO DAS QUARTAS E QUINTAS
NO FESTIVAL DE MASSAS CEAGESP
Todas as quartas e quintasfeiras, o cardápio do Festival de
Massas Ceagesp é reforçado com
Ravióli de Chocolate com Geleia
de Pimenta. No total, mais de
30 pratos estão disponíveis para
o público pelo preço fixo de
R$ 45,90 por pessoa (exceto bebidas e sobremesas). Além disso,
semanalmente, novas receitas
entram no cardápio como pratos
especiais.
Na nona semana, os pratos especiais são Tortellini com
Zucchini e Formaggio; Parpatelle
Verde com Shitake e Pecorino
Sardo; Canelone de Romeu e
Julieta e Risoto de Bacalhau;
Espinafre e Limão Siciliano. Entre

as atrações fixas do Festival está
o Macarrão Caipira no Tacho,
servido de quarta a domingo.
O cardápio completo está no
www.festivaisceagesp.com.br
O Festival funciona de quarta
a domingo no Espaço Gastronômico Ceagesp. Às quartas e
quintas, o horário é das 18h à
meia-noite; às sextas, das 18h à 1h
da manhã. Aos sábados, abre para
o almoço, das 11h30 às 17h e, para
o jantar, das 18h até 1h da manhã.
Aos domingos, funciona somente
para o almoço, das 11h30 às
17h. O acesso é pelo portão 4
da Ceagesp (altura do 1.946 da
av. Doutor Gastão Vidigal), com
estacionamento no local a R$ 10.
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MARCA TRANSFORMA CAIXA DE PIZZA EM CACHIMBO PARA MACONHA
Uma das principais características relacionadas ao uso de
maconha é a fome. A famosa “larica”, que faz com que a
maioria dos usuários da substância sintam uma vontade
enorme de comer, tem algumas
explicações cientificas. Uma
delas é a de que ao ser consumida, a planta estimula diversos
receptores neurológicos, incluindo o CB1 que, ao ser
acionado, produz uma enzima
chamada beta-endorfina, responsável pela sensação de fome.
Biologia a parte, o fato é que não
há como dissociar a imagem
da maconha ao ato de comer.
A pizza é uma das aliadas preferidas quando as pessoas querem
matar a fome rapidamente e,
sabendo disso, o aplicativo
Push for Pizza resolveu não

deixar passar a oportunidade de
explorar o tema e conquistar o

LEBRON JAMES PARTICIPA DE AÇÃO
DE REDE DE PIZZARIAS
Estrela do Cleveland
Cavaliers, LeBron James
participou de uma ação
diferente da rede de fast
food Blaze Pizza. O jogador
se disfarçou de empregado da empresa e tentou
enganar os clientes sob o
nome de Ron. A maioria
dos fregueses reconheceu
o astro da NBA. A reação
dos consumidores foi gravada e o vídeo difundido
nas redes sociais. LeBron
James é embaixador da
Blaze Pizza desde o final
do ano passado. O jogador
assinou com a cadeia de
fast food após não renovar
contrato com o McDonald’s, em um divórcio que
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gerou atritos após cinco anos
de relação.
Em fevereiro do ano passado, LeBron James disse, em
entrevista, que no início de
sua carreira, comia muito no
McDonald’s. “Não levava uma
alimentação totalmente saudável, como um jogador de NBA
necessita.” A declaração repercutiu mal na empresa, que
pagou cerca de U$ 4 milhões
no último ano de contrato com
o jogador. Após o término do
vínculo com o McDonald’s,
a escolha da Blaze Pizza foi
uma decisão natural. LeBron
James é dono de duas unidades
da rede de pizzarias: uma em
Chicago e outra em Miami,
onde atuou pelo Miami Heat.

carinho de quem tem a cannabis
como sua planta favorita.

Trabalhando em conjunto
com o designer Nikolas Gregory, o app desenvolveu uma
caixa de pizza especial. Uma
parte da embalagem tem o recorte perfeito para ser destacada
e transformada em uma espécie
de cachimbo, conhecido como
“pipe”, que as pessoas utilizam
para fumar a maconha. A peça
de plástico, que geralmente
acompanha as pizzas para que a
embalagem não amasse no caminho, neste caso, é feita a partir
de uma cerâmica resistente a
altas temperaturas, por motivos
óbvios. Segundo os criadores,
se utilizado corretamente, o
objeto é altamente durável e a
ideia da marca é desenvolver
outras versões feitas com um
material sustentável no lugar da
cerâmica.

DELIVERY DE PIZZA É ENTREGUE POR CORREDORES
Todo mundo quer que a
pizza chegue em casa rapidinho,
não é mesmo? Aqui no Brasil, os
motoboys e bikers se viram nos
30 para driblar as adversidades
da cidade, principalmente o
trânsito. Em Londres, o serviço
de entrega foi inovado e está
sendo realizado por corredores.
A ideia foi colocada em prática pela Pizzaria Sodo, em Londres, em conjunto com a agência
de publicidade TBWA London
e com o clube de corrida Run
Dem Crew, com o objetivo de
oferecer um serviço de entrega
com zero emissão de carbono.
Inicialmente, a ideia era
apenas uma ação temporária.
Mas tudo deu tão certo, que
a pizzaria resolveu oferecer o
serviço uma vez ao mês.

PATRONI INAUGURA PRIMEIRA LOJA DE RUA NA BAHIA
Após inovar com o projeto “Eco Pizza”, que substitui o
tradicional uso de madeira de
eucalipto pelo briquete, a Patroni - maior rede de pizzas, carnes
e massas do país - inaugura um
novo ponto na Bahia, a primeira unidade de rua no Estado.
Localizada no munícipio de Camaçari, cerca de 40 km ao Norte
da capital baiana, a operação
acompanha o cenário a sua volta
e proporciona aos consumidores
da Praia de Arembepe um clima
leve, aconchegante e familiar, seja
no almoço, happy hour ou jantar.
Os sócios, Marivaldo Barbosa e Eneias Lisboa, apostaram
no sucesso da Patroni na cidade
com o modelo Classic implantado na rua, um conceito diferenciado, já que a maioria das lojas
estão presentes em shoppings
centers. “Temos experiência no
varejo, mas queríamos inovar
trazendo uma opção de qualidade
conhecida e testada em todo o

Brasil. Vamos explorar a possiblidade de atender como restaurante,
bar e pizzaria e pretendemos
colocar show ao vivo para deixar
o ambiente ainda mais descontraído”, conta Lisboa. Com a nova
unidade em Salvador, a marca passa a contar com cinco
franquias na praça baiana e os
planos de expansão continuam
a todo vapor. “O Nordeste é a
região onde mais expandimos
devido as facilidades de financiamento via Banco Nordeste. Até o
final do ano projetamos 12 novos
pontos espalhados pelos Estados
nordestinos, só na Bahia temos
mais cinco negociações em andamento”, conta Admilson Souza,
diretor de expansão.
A Patroni possui mais de
três décadas de história e conta
com mais de 192 unidades
espalhadas pelo país. Recentemente, viabilizou sua chegada
ao Norte do Brasil, a única
região que ainda não atuava, de-

vido as dificuldades logísticas, e
agora planeja foco no Rio de Janeiro para continuar crescendo.
O investimento na marca
é a partir de R$ 150 mil (a
marca oferece três modelos de
negócios: Classic, Premium
e Expresso, que variam de
RS 150 mil a 450 mil) e a pro-

jeção de retorno é de 18 a 36
meses, com lucratividade 20%,
em média e de acordo com o
modelo de negócio escolhido.
A rede espera encerrar 2016
com um incremento de 20%
em número de lojas e um faturamento de R$ 360 milhões.
www.patronipizza.com.br
2016 - Nº 23 PIZZAS&MASSAS
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DÍDIO PIZZA CRESCE 19% E LANÇA APLICATIVO PRÓPRIO
A meta deste ano da rede de
franquias de pizzarias delivery
Dídio Pizza é vender 770 mil
pizzas e para agilizar ainda mais
esse processo, a empresa acaba
de lançar seu próprio aplicativo Dídio Pizza, smartphones e
tablets oficial da rede.
No novo aplicativo, o cliente pode escolher e pedir todas
as pizzas do cardápio, passar
na loja para buscar a pizza ou
aguardar a entrega, que será
feita pela pizzaria da rede mais
próxima do CEP informado,
com a máxima comodidade e
o padrão de qualidade 30 minutos. A forma de pagamento
é o cartão de crédito e o menu
está organizado entre pizzas
salgadas, doces, lights e bebidas,
além de uma aba especial de
promoções.
Segundo Elídio Biazini,
proprietário e fundador da
Dídio Pizza, o grande desafio
este ano é oferecer todos os

canais para compras possíveis
ao consumidor. “Além dos já
existentes, como o nosso próprio
site, Facebook e Central Única
de Atendimento, que recebe os
pedidos para toda a rede, lançamos nosso próprio aplicativo
para vendas delivery e vamos nos
consolidar como a rede de pizzarias mais on line do país. Essa é
a meta”, explica o empresário.
O investimento no novo
aplicativo foi de R$ 70 mil e a
expectativa é de que 40% dos
pedidos da rede sejam feitos
através da plataforma no prazo
de um ano. Todos os clientes
ganham 10% de desconto no

primeiro pedido pela plataforma. Ainda neste mês, a Dídio
Pizza lançará o Programa de
Valorização do Cliente (Fidelidade) para que clientes fiéis
recebam recompensas, sempre
monitoradas pela plataforma
on line.
A rede de franquias de
pizzarias delivery Dídio Pizza
vendeu 600 mil pizzas em 2015
e fechou o ano com um faturamento de R$ 30 milhões. Para
2016, estão previstas mais oito
lojas no Estado de São Paulo e
a previsão é chegar a dezembro
com 770 mil pizzas vendidas
e um crescimento de 28% no
faturamento. O plano de expansão da Dídio Pizza este ano
inclui, além de diversos bairros
da capital paulista, cidades
próximas como Guarulhos,
Paulínia, Americana, Piracicaba, Sorocaba, Mogi das Cruzes e Santos, entre outras.
www.didio.com.br

DÍDIO PIZZA
FICHA TÉCNICA
- Investimento inicial:
R$ 350 mil.
- Capital de giro (incluso
no investimento inicial):
R$ 30 mil.
- Taxa de franquia (inclusa no investimento
inicial): R$ 45 mil.
- Taxa de royalties: 9% sobre o faturamento bruto.
- Taxa de propaganda:
2% sobre o faturamento
bruto.
- Faturamento médio
mensal de uma loja:
R$ 70 mil no primeiro ano.
- Metragem mínima de
uma loja: 85m2.
- Lucratividade do franqueado: média de 12%.
- Retorno do investimento: 27 meses.
- Número de funcionários
por loja: 11 funcionários.
- Tempo de contrato:
4 anos.

FESTIVAL DE BORDAS DE CATUPIRY® SABORES NA DÍDIO PIZZA
A Dídio Pizza tradicional rede de
franquias de pizzarias delivery - acaba
de lançar o Festival
de Bordas em parceria com a Catupiry®.
Até o mês de junho,
todas as pizzas do
cardápio podem ser
pedidas com bordas recheadas com
os novos sabores:
Catupiry® 4 queijos,
Catupir y ® tomate
seco e Catupiry® alho
poró, acrescentando apenas R$ 7,00
ao preço normal do
cardápio.
Os pedidos podem ser feitos
on line pelo site www.didio.com.br,
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ou utilizando o aplicativo
“Didio Pizza”, disponível para
celulares e tablets.

Conhecida por lançar
sabores inusitados com os
melhores ingredientes, atra-

vés de parceria com
grandes fornecedores (como a pizza de
creme de maracujá,
cheesecake e a linha
de pizzas light), a Dídio Pizza aposta na
fidelização de clientes e está sempre inovando e oferecendo
promoções e lançamentos var iados,
inclusive, com pedidos pré agendados
a partir das 17h00
para o dia e horário
de preferência do
cliente. São 26 lojas
espalhadas pela capital paulista, Grande São Paulo e
interior, que funcionam sempre
a partir das 18h00.

MANAUS REALIZA FESTIVAL DE PIZZA
As melhores pizzarias da
capital amazonense marcaram
presença na primeira edição do
Festival de Pizza Manaus, que
aconteceu nos dias 7 e 8 de maio,
na área do estacionamento da
segunda etapa da Ponta Negra.
O festival ficou aberto ao público
das 17h às 23h, em ambos os dias,
com acesso gratuito.
Além dos sabores diversos, as
pizzarias de Manaus apresentam
variedade de formatos das massas, ora redondas tradicionais,
ora quadradas, mais finas ou mais
espessas, com bordas convencionais ou recheadas. Os deliciosos
calzones, wraps e scalinatis também puderam ser apreciados
durante o grande evento.
Foram apresentados por
cada estande participante três

sabores de pizza, sendo duas
salgadas e uma doce. As fatias
foram vendidas em valores a
partir de R$ 8. Entre as pizzarias
participantes, estão: Cantina
Ghiotto, Splash, Franco’s Pizza,
Pizza a Bessa, Lopiano, Carllucio, Mr Pizzo, Fornalha Pizzaria,
Di Pietra, Morada do Sol, Vila
Pizza, Pizzaria da Vila, Toque
Gourmet, Pizza ao Quadrado e
Pizza City.
Além da escolha da melhor
pizza, o festival gastronômico
também reservou ao público
presente o direito de mostrar
seu talento: o de comer mais.
No concurso “Detona Pizza”,
o visitante pôde tentar superar
seus limites, se inscrevendo no
mesmo dia do evento para saber
quem comia mais fatias de pizza

em cinco minutos. O concurso
foi realizado uma vez por dia e
com várias premiações.
Aproximadamente 30 mil
pessoas estiveram presentes
nos dois dias de evento, as quais
puderam contar com suporte
estrutural para promover mais
conforto e comodidade. Além

das barracas de pizza e doces, o
festival ofereceu um espaço Kids,
Backdrop Interativo, Ponto de
Encontro, quatro bares, dez banheiros químicos, quatrocentas
mesas com quatro lugares cada
e com música ambiente, com
shows acústicos da Banda Destilados e Márcia Novo.

2016 - Nº 23 PIZZAS&MASSAS

13

MERCADOS, EMPRESAS & CIA

GÁS NATURAL OCUPA LUGAR DA LENHA NAS PIZZARIAS DE CURITIBA
Trocar o tradicional forno à
lenha pelo gás natural tem sido a
opção de empresários curitibanos
para ganhar competitividade e,
ao mesmo tempo, promover a
sustentabilidade.
Emerson Casseb, proprietário da Pizzaria Goffredo, em
Curitiba, PR, utiliza o forno a gás
natural em seu estabelecimento
e enumera as vantagens obtidas
em relação ao forno à lenha. “O
meu equipamento fica limpo, não
há liberação de fuligem no ar e a
eficiência e o controle térmico do
forno são incomparáveis”. Casseb
cita, ainda, o preço elevado da
lenha e a necessidade de destinar
um local para armazená-la, o que,
inevitavelmente, atrai muitos insetos. Quanto ao sabor do alimento,
segundo ele, não há diferença
alguma. “O mito de que a pizza
feita no forno à lenha é mais saborosa existe porque a lenha defuma o

alimento; o que nós fazemos é queimar no forno um pequeno pedaço
de lenha, assim, o sabor é idêntico”,
afirma o empresário.
O engenheiro da Companhia
Paranaense de Gás (Compagas),
Alexandre Gonçalves, que acompanhou a instalação do forno a
gás natural na Pizzaria Goffredo,
explica que é a cerâmica refratária
do equipamento que faz com que
a pizza asse e não o calor que vem
da chama direta, seja o forno a gás
ou à lenha, por isso não há diferenças expressivas no processo de
cocção. Gonçalves também conta
por que o forno a gás natural gera
economia para os estabelecimentos. “Para que o forno à lenha
aqueça, é preciso que ela queime
antes do início da produção e isso
leva algum tempo para aquecer,
porque a velocidade é dependente da
condição de umidade da lenha. Já no
forno a gás natural, é possível ajustar

a potência do queimador por meio
de um controlador de temperatura,
que liga e desliga automaticamente
o queimador quando necessário,
gastando menos combustível”.
Outra característica da lenha
é que ocupa muito espaço dentro
do forno, enquanto o queimador a
gás é pequeno, não fica na área de
cocção e isso possibilita a sobra de
mais espaço para que sejam assadas mais pizzas ao mesmo tempo.
O engenheiro da Compagas
descreve outras vantagens apresentadas pelo gás natural para o
consumidor comercial em relação
à lenha e ao gás de botijão. Uma
delas é o fornecimento contínuo,
que elimina a preocupação do
consumidor com estoque, e outra
é o abastecimento canalizado, que
descarta a necessidade de destinar
um local para armazenar lenha ou
botijões de gás. Além disso, por
apresentar densidade específica

menor que a do ar, em caso de
vazamento, a dispersão do gás natural na atmosfera é mais rápida,
reduzindo os riscos de acidentes.
O licenciamento do estabelecimento junto à prefeitura também fica mais complexo quando
o empresário opta por instalar
o forno à lenha. De acordo com
a engenheira do Departamento
de Pesquisa e Monitoramento
da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente de Curitiba, Alessandra
Heinrich, os trâmites são mais
complexos devido as emissões
atmosféricas geradas pelo forno
à lenha, como fuligem, fumaça
e cheiro, e que não são emitidas
por fornos a gás. Além disso, a
necessidade de possuir chaminés
elevadas também limita o entorno
e empreendimentos com forno à
lenha, que não podem ser instalados em locais onde há muitos
prédios, por exemplo.

bém é uma boa pedida para
aqueles que querem fugir dos sabores tradicionais. Ela é delicada
como seu ingrediente principal
e inclui em sua receita corações
de alcachofrinhas cobertos por
mussarela de búfala, tomates
tipo italiano picadinhos, manjericão e azeitonas pretas.

O Avenida Pauli sta
Pizzeria foi eleito a melhor
pizzaria de Curitiba no Veja
Curitiba - O Melhor da Cidade, Prêmio Gula e Prêmio
Bom Gourmet. O cardápio
oferece pizzas genuinamente
paulistas, assadas no forno à
lenha, além de massas, saladas, grelhados, sobremesas,
bem como uma adega com
diversos tipos e marcas de
vinhos importados. Tem
mais de 30 sabores de pizzas,
um ambiente com música ao
vivo, sem couvert artístico, faz
reservas para festas e eventos.
Na unidade Curitiba, oferece
o serviço de delivery e, no
almoço, oferece pratos à la
carte e buffet de saladas. A
casa também tem uma filial
em Brasília. www.avenidapaulistapizzeria.com.br

PIZZA DE
ALCACHOFRA
PARA QUEM
QUER FUGIR
DOS SABORES
TRADICIONAIS
A alcachofra é um dos
ingred ientes de maior
requinte da culinária mundial, apreciada pelo sabor
único e inesquecível. A flor,
que muitas vezes é confundida com um legume, é o
destaque da pizza do restaurante Avenida Paulista
Pizzeria, que enche os olhos
e o paladar de vegetarianos e
amantes da boa gastronomia.
Além de deliciosa, a
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alcachofra é um alimento com
excelentes propriedades nutricionais. “A alcachofra possui
substâncias que agem contra os
radicais livres e uma grande variedade de antioxidantes”, conta
Mariana Mecena, nutricionista
do Avenida Paulista Pizzeria.
A pizza de Alcachofra tam-

DESEMPREGADA, MULHER VENDE PIZZAS NO SINAL E DIZ LUCRAR ATÉ R$ 5 MIL
Desempregada há três meses, desde que
chegou ao Acre, casada e mãe de dois filhos, a
cabeleireira Aline Franciele Bonamin Rosante,
de 34 anos, achou uma alternativa para burlar
a crise e faturar. Em meio aos carros e motocicletas, a mulher chega a vender até 30 pizzas
por dia nos semáforos do bairro Aviário, em
Rio Branco. O lucro chega a mais de R$ 5 mil,
de acordo com ela, que calcula rapidamente o
dinheiro ganho com as vendas, já tirando o que
é investido na compra dos materiais.
“Eu morava no Mato Grosso, mas minha
companheira é do Acre e resolvemos nos mudar
para cá. Como nós não tínhamos dinheiro para
investir em um local para vender as pizzas, decidimos vender no semáforo. Lá onde morávamos
é comum as pessoas venderem pizza assim”,
conta Aline.
Com as pizzas de sabores variados nas
mãos, ela oferece o produto aos condutores
de veículos que passam pelo local. Segundo
Aline, muitas pessoas nem abrem o vidro do

carro para ouvir a oferta, mas ela garante que
já tem clientes fixos.
“Na quinta, sexta e sábado, eu trago 30
pizzas para vender e durante os outros dias da
semana, trago 20. Não trabalho no domingo,
mas só vou embora para casa depois que vendo tudo. São todas tamanho G, com borda
recheada, e custam R$ 20”, afirma.
A mulher conta que o negócio vem dando
tão certo, que já tem planos para conseguir
abrir uma pizzaria na Cidade do Povo, região

em que mora. “Essa renda tem mantido nossa
família. Pagamos desde nossa vestimenta até a
alimentação com esse negócio aqui”, relata.
As pizzas ficam guardadas em um isopor e
embaladas em um plástico transparente. Aline
se desloca de casa até o Centro de Rio Branco
por meio de transporte coletivo. Ela conta que
muitas pessoas têm preconceito de comprar
comida vendida em semáforo, mas garante
que tudo é feito com muito zelo e cuidados
de higiene.
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REDE DE FAST FOOD CRIA PIZZA DE MACARRONADA
Se você é fã de comida
italiana, vai adorar a nova invenção da rede de fast food norte-americana Chuck E. Cheese:
uma pizza de macarronada!
Feita com a massa, espague-

te, molho de tomate, mussarela
e almôndegas, a pizza vai ao
forno para que todos os ingredientes sejam gratinados antes
de ser servida. A novidade tem
quatro tamanhos: individual,

COMO UMA PIZZA PRENDEU UM
CHEFE DA MÁFIA ITALIANA
Dois detetives de polícia
de Nápoles, no Sul da Itália,
prenderam um procurado
chefe da máfia italiana. Mas
esqueça os típicos mandados
de busca ou as rusgas surpresas em que uma grande carga
policial irrompe porta adentro. Para capturar o criminoso,
os detetives recorreram a um
método peculiar: disfarçados
de entregadores de pizza, foram levar uma encomenda na
casa onde o mafioso Roberto
Manganiello, de 35 anos, se
encontrava escondido das
autoridades desde 2013. A
detenção ocorreu enquanto
o mafioso se preparava para
uma “tarde de futebol”, no
sofá, em frente à televisão,
para assistir o jogo da liga
italiana entre Nápoles e Inter
de Milão.
Manganiello é um dos
mais importantes membros
da máfia Camorra - uma das
maiores, mais antigas e mais
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conhecidas redes criminosas
da Itália - , sediada na região
de Nápoles. Um duplo homicídio em 2004, que desencadeou uma rixa entre gangues
em Nápoles, colocou-o na
lista dos “100 criminosos mais
perigosos da Itália”. No apartamento onde estava escondido,
em uma vila a cerca de 15 km
de Nápoles, as autoridades
afirmam que o criminoso
geria um negócio de drogas e
extorsão de dinheiro.
O homem não ofereceu
qualquer resistência à polícia,
segundo a Associated Press,
tendo sido, também, detida uma mulher de 30 anos
presente no apartamento. O
ministro do Interior italiano,
Angelino Alfano, já classificou
a operação de “um sucesso”,
devido a um “trabalho de
investigação de altíssimo nível”.
Ninguém sabe dizer ao certo
quais os ingredientes da pizza
usada para a detenção.

médio, grande e gigante, e está disponível em todas as lojas
da rede, nos Estados
Unidos, até o dia 30
de junho.

O MÁXIMO DO GROTESCO E A
MAIOR GORDICE DO SÉCULO:
PIZZA DE BIG MAC
O canal especializado
em comida food beast, do
YouTube, produziu um vídeo
ensinando como fazer uma
pizza de Big Mac com duas
camadas, na sua casa. Você
não precisará de muito para
se deliciar com a invenção, e
é mais simples do que parece.
Para a receita é necessário comprar algumas unidades do Big Mac e usar todos
os ingredientes, menos o
pão, também vai batata frita
(sim!!), molho especial extra
(aqui no Brasil não vende

separadamente, mas você
pode fazer o seu), queijo e
mais queijo. Muito queijo
mesmo. Também, é claro, a
massa de pizza (na “gringa”
tem um produto especial
para isso, aqui o negócio é
usar as disponíveis ou fazer
a sua) e para as bordas, ovo
e gergelim.
Então ba sta p reparar como mostra o vídeo
e, pronto, mandar para
dentro. Veja o horror no
https://www.youtube.com/
watch?v=hhPnYdf7HSw

MAIOR MCDONALD’S DO MUNDO TEM PIZZAS, SOBREMESAS E MASSAS;
SAIBA ONDE FICA
Os apaixonados por
McDonald’s já podem comemorar! A maior lanchonete da marca foi aberta no mês de abril e ela
é diferente de tudo o que você
já viu relacionado à franquia.
Localizada no movimentado
cruzamento da International
Drive e da Sand Lake Road, em
Orlando, nos EUA, a gigantesca
loja tomou o título de “maior do
mundo” do Mc que ficava ao
lado, inaugurado em 1976.
O ant igo restaurante,
fechado em janeiro deste ano
para dar lugar ao novo espaço,
tinha a aparência de uma caixa
gigante de batatas fritas e desde
sua abertura, há 40 anos, virou
atração turística na cidade, principalmente por conta da área
para crianças, que contava com
boliche e um fliperama. O estabelecimento, que tinha 1.114
m2 e antes empregava cerca de
200 pessoas, deu a vez agora
para a gigantesca loja de 1.760
m2 e criou mais 100 postos de
trabalho.
Além de uma estrutura de
brinquedo de quase sete metros
de altura, com escorregadores,
túneis e itens de escalada, o
novo restaurante conta com
uma galeria de 185 m2 repleta

de jogos eletrônicos e o clássico
Ronald McDonald, mas dessa
vez com nove metros de altura
e todo iluminado.
E os diferenciais não param

por aí! A loja tem itens exclusivos no menu que vão muito
além dos sanduíches. No cardápio também estão omeletes
personalizados, waffles, massas

e até comidas de baixa caloria,
tudo preparado em uma cozinha
aberta, além das sobremesas e
sorvetes oferecidos no Mc Café.
A opção “Create Your Taste”
permite que os clientes peçam
um hambúrguer ou um sanduíche de frango, escolhendo
itens de uma lista cheia de
recheios. Além disso, é possível
pedir uma pizza diferenciada,
em que você mesmo escolhe o
molho, o tipo de queijo, a carne
e os acompanhamentos através
de um painel digital. Se você
ama fast food, esse com certeza é
o seu lugar! Confira os vídeos no
YouTube e conheça um pouco
mais do maior McDonald’s do
mundo!
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NA AUSTRÁLIA, DOMINO’S QUER PIZZA EM
3 MINUTOS PARA MANTER AÇÕES EM ALTA
A Domino’s Pizza Enterprises, cujas ações deram um salto
de mais de 800 por cento em
cinco anos, que levar o conceito
de fast food a outro nível com a
pizza de três minutos. A maior
rede de pizzarias da Austrália
está testando uma tecnologia de
preparação de alta velocidade e
robôs de entrega de classe militar,
em uma tentativa de reduzir os
tempos normais de preparação e
entrega em mais da metade, disse
o CEO Don Meij em entrevista.
Ele está chamando a iniciativa de
Projeto 3-10: pizza pronta para
levar em três minutos ou na sua
porta em 10. “O crescimento que
virá disso será alucinante”, disse o
CEO, de 47 anos, que começou
sua carreira em 1987, na Silvio’s
Dial-a-Pizza, como entregador.
O desafio de Meij é manter
o crescimento que na década
passada multiplicou os lucros
por 10 e transformou a Domino’s
na ação de melhor desempenho
entre as empresas de consumo
da Austrália. Após convencer os
clientes a fazer mais pedidos pelo
celular, Meij está propondo que
eles abracem outras inovações
pensadas para alimentá-los mais
rapidamente - como um robô
sobre rodas de 180 quilos que
escaneia o olho do cliente antes
de lhe entregar a pizza quente e
o refrigerante gelado.
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Nos últimos 10 anos, os
investidores da Domino’s receberam um retorno total de
mais de 2.000 por cento com o
aumento dos lucros, segundo
dados da Bloomberg. Contudo,
as expectativas estão esfriando: a
ação deverá avançar apenas seis
por cento no próximo ano, após
ganhos médios de 60 por cento
nos últimos sete anos, mostram
os dados.
A Domino’s Pizza Enterprises, que tem sede em Brisbane,
é a maior franquia fora dos
EUA da marca de pizza para
pronta entrega de proprieda-

de da Domino’s Pizza. Além
de restaurantes na Austrália e
na Nova Zelândia, a empresa
também opera redes no Japão
e em alguns países europeus e
tem um valor de mercado de 5
bilhões de dólares australianos
(US$ 3,8 bilhões).
A preparação de uma nova
pizza do zero em três minutos
exige novos fornos que emitem calor em várias direções,
segundo Meij. Nos testes, essa
tecnologia já reduziu os tempos
de preparação pela metade, para
quatro minutos. E, embora
a meta de três minutos para
pizzas entregues no balcão até
o momento continue sendo
ilusória, Meij avalia que a meta
de entrega em 10 minutos para
a maioria dos pedidos australianos é alcançável em um prazo de
três anos.
A Domino’s deverá testar
entregas robóticas de pizza neste
mês, em Brisbane, e a máquina
deverá estar trabalhando nas ruas
australianas em 2018, disse Meij.
O entregador-robô terá um custo

benefício melhor e será mais
seguro do que um humano, disse
Meij. Ele será até capaz de assar
a pizza no caminho. Contudo, as
últimas metas de Meij também
dependem de que milhares dos
novos restaurantes reduzam as
distâncias de entrega. “Em última
análise, precisamos de mais lojas”,
disse Meij. “Precisamos levar a
cozinha para mais perto de você e
torná-la realmente eficiente”.
Até 2025, o Grupo poderá
administrar 4.250 restaurantes
em todo o mundo, segundo uma
apresentação de Meij de fevereiro. Para cumprir essa meta quase 2.000 lojas adicionais -,
a Domino’s precisará abrir um
novo restaurante dia sim, dia não.
A empresa poderá ingressar
em novos mercados em 2017,
seja comprando redes existentes
da Domino’s, seja convertendo
empresas de pizza locais, disse
ele. “Apesar de estarmos em três
regiões do mundo no momento,
não nos opomos a entrar em uma
quarta”, disse ele. “Gostaríamos
de estar em mais países”.

USUÁRIO PODERÁ PEDIR PIZZA DA
DOMINO’S SEM NENHUM CLIQUE

A Domino’s talvez seja atualmente a marca mais empenhada
do mundo em revolucionar
o serviço de pedido digital. A
rede de pizzarias já possui uma
série de opções de devices para a
comodidade do usuário. Quem
não se lembra, por exemplo, do
pedido de pizza por emoji? Agora, porém, ela superou a si mesma
ao lançar uma opção onde não há
nem mesmo o esforço do clique.
Disponível para iOS e Android, o aplicativo Zero-Click é
tão fácil quanto o nome indica.
Após o download, basta sincronizá-lo com o perfil de uma unidade da Domino’s. Assim, sempre
que o usuário abrir o aplicativo,
automaticamente, o pedido será

feito na pizzaria sincronizada.
Mas calma, assim que ele é aberto, há uma contagem regressiva
de 10 segundos caso o cliente
queira cancelar.
“Estamos pensando em como
melhorar o sistema de pedidos
digitais, dia e noite”, disse Dennis
Maloney, diretor digital da Domino’s. “Para nós, o Zero-Click é
um sonho se tornando realidade”,
completou.
A novidade, criada pela agência americana CP&B, integra o
portfólio de devices disponíveis
para pedidos digitais da marca, que conta também com
Smart TV, Smart Watch, Carro, Twitter e programa de voz.
www.dominos.com

DOMINO’S TRANSFORMA CAIXAS
DE PIZZA EM DOMINÓ
O estúdio de design Jones
Knowles Ritchie foi incumbido
de uma missão: redesenhar as
caixas de pizza da Domino’s
para o mercado britânico. O resultado são caixas de cartão que
personificam o nome da marca,
uma espécie de fusão entre o
logotipo e as embalagens que
transportam as pizzas.
Segundo os responsáveis
por essa mudança, a ideia surgiu do fato de, no Reino Unido, 96% das pizzas da
Domino’s serem
vendidas aos
pares. Isso
justifica-se

com as constantes promoções
que oferecem uma pizza na
compra de outra.
Logo, a ideia óbvia, pensou o estúdio Jones Knowles
Ritchie, citado pela AdWeek,
seria transformar as caixas de
pizza em peças de dominó,
uma vermelha e uma azul. Os
consumidores podem até criar
um jogo gigante de dominó.

INGLÊS ACHA ERRO EM APLICATIVO DA DOMINO’S E PEDE PIZZA DE GRAÇA
Um inglês realizou o
sonho de todo fã da mais
famosa comida italiana. Paul
Price, consultor da área de
segurança, achou um bug
na versão britânica do aplicativo da Domino’s Pizza e
conseguiu pedir uma pizza
de graça. Price descobriu
que a API (Interface de

Programação de Aplicativos)
do app não estava processando
corretamente os pagamentos. Com isso, usuários com
conhecimento técnico poderiam enganar a ferramenta e,
assim, pedir as pizzas sem ter
o dinheiro debitado. “Parece
que meu pedido foi feito sem
pagamento válido”, escreveu

Price em seu blog. Desconfiado
que o seu pedido não teria sido
registrado, o inglês ligou para a
pizzaria e foi informado que sua
pizza estava sendo preparada.
Quando a pizza foi entregue,
Price admitiu que o pagamento
não havia sido completado e
pagou com dinheiro. Foi na
Inglaterra, não no Brasil!

Desde então, a Domino’s
corrigiu o erro. “Levamos
segurança muito a sério e
descobrimos esse problema
no ano passado durante uma
de nossas revisões frequentes.
Ficamos felizes em dizer que
tudo se resolveu rapidamente”,
disse Rod Brooks, chefe de
TI da Domino’s.
2016 - Nº 23 PIZZAS&MASSAS
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SUPERBOM LANÇA 22 PRODUTOS NA 32ª EDIÇÃO DA FEIRA APAS

A Superbom se destacou
com o lançamento da linha Superbom Vegan Cream Cheese,
que contempla quatro sabores
de cream cheese: tradicional,
tomate seco, azeitonas pretas
e alho e salsa. Todas as versões
são 100% veganas, ou seja, sem
nenhum derivado de origem
animal na composição. “À base
de batata e apresentada em
embalagens de vidro contendo
250 gramas do produto, a linha
Superbom Vegan Cream Cheese
não possui glúten e conservantes,
além de utilizar o sal hipossódico,
que possui teor consideravelmente
menor de sódio em relação ao
tradicional”, explica Cristina
Ferreira, gerente industrial da
Superbom.

O Centro de Pesquisa &
Desenvolvimento da Superbom estudou durante cerca
de um ano para chegar a um
produto com aspecto, sabor e
cremosidade próximos ao do
cream cheese tradicional. “Tais
características são fundamentais
para agradar o consumidor, que
consegue substituir alimentos
tradicionais do dia a dia por produtos naturais e mais saudáveis,
sem perder o sabor e o prazer de
comer bem”, complementa a
especialista.
Outro destaque foi a ampliação da já famosa e consolidada linha de queijos veganos,
a VeganCheese. Os sabores
cheddar e parmesão juntam-se
às opções mussarela, prato e

provolone. Há, ainda, a versão
mussarela light, cujo diferencial é ter 30% menos calorias
quando comparada aos outros
queijos veganos comercializados pela empresa.
Nesta edição da APAS, a
Superbom ainda apresentou
inovações em sua tradicionalíssima linha de sucos, que
ganha uma versão em lata, e os
biscoitos salgados, chamados
de Fit Kroc. “Ricos em fibras e
com baixo teor de sódio, os novos
biscoitos salgados da Superbom
não contêm leite, ovo ou qualquer
ingrediente de origem animal
em sua composição. É, portanto,
uma opção para uma população
significativa de consumidores com
restrições alimentares, como tam-

bém para uma parcela da população que busca na alimentação
o ideal de saúde e longevidade”,
pontua Cristina.
Por fim, a última novidade
consistiu na linha de biscoitos
doces recheados Snack Kroc.
“Elaborado à base de aveia,
trigo e milho, o Snack Kroc é
ideal para ser consumido antes da
prática de exercícios e atividades
pelo público infanto-juvenil.
Também vale destacar que a
embalagem do produto foi desenvolvida para que os biscoitos
mantivessem o aspecto crocante
por mais tempo e, consequentemente, tivessem uma elevada
vida de prateleira”, explica a gerente industrial da Superbom.
www.superbom.com.br

UMA QUASE PIZZA À MODA FRANCESA
O flammenkuche, em francês, ou flammkuchen, em alemão, é um prato tradicional na
culinária regional francesa, mais
especificamente da região alsaciana, bem como da parte Sul da
Alemanha (Renânia-Palatinado,
Baden-Wurtemberg e Mosela).
Antigamente, quando as casas
rurais dessas regiões dependiam
unicamente de um forno à lenha,
tanto para se aquecer quanto
para se alimentar, era preciso
que, ao acendê-lo no começo do
dia, ele fosse testado para atingir
a temperatura ideal e, assim, não
queimar o pão da família. E, para
isso, uma pequena massa de pão
amassada, no formato de uma
pequena pizza, era colocada no
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forno. Sem a menor intenção
de desperdiçar a “mini pizza de
pão” e cientes do belo gosto que
tinha, as famílias começaram a
introduzir pequenos ingredientes como queijo de cabra, pedaços de cebola e algumas ervas. A
versão tradicional leva creme de
leite fresco e espesso ou ricota,
pequenos pedaços de toucinho
e rodelas de cebola. Tradicionalmente, após cortada, cada
convive enrola o seu pedaço e
o come quente, com os dedos.
O flammenkuche, ou simplesmente flamme, é destaque
no cardápio do brewpub francês Les 3 Brasseurs, localizado
no bairro do Itaim, na capital
paulista. O prato possui uma

massa fininha, leva cerveja na
composição e tem 14 tipos de
recheios diferentes.
A novidade é a versão especial chamada Bahia, que
leva queijo branco, camarão,

abacaxi, cebola roxa, shimeji,
mussarela, alho e tomate amarelo. No cardápio, lançado
no começo deste ano, há duas
opções de flamme doces: banana
com chocolate e chantilly de
mascarpone; e Nutella e maçã
com lascas de chocolate preto.
www.les3brasseurs.com.br

PIZZA HUT ALTERA PREVISÃO DE CHEGADA EM RIBEIRÃO PRETO

A franquia Pizza Hut confirmou o primeiro endereço de seu novo restaurante em
Ribeirão Preto, SP. A empresa, que tinha
previsão de ser inaugurada em maio, chegará
dois meses depois. Segundo a assessoria de
imprensa da franquia, a Pizza Hut tem previsão de inaugurar sua primeira unidade de
retorno em Ribeirão Preto apenas em julho.
A unidade será instalada na Avenida Independência, 2609, próximo a rotatória entre
Avenida Independência e Avenida Prof. João
Fiúsa. Até o momento, o outro ponto ainda
está em negociação contratual, sem previsão

para o início das obras ou inauguração. Também há chances de uma possível loja em um
dos shoppings da cidade. A franquia esteve
presente em Ribeirão Preto nos anos 90. Em
2016, a marca abrirá sua loja no formato Super Delco, que é um novo modelo de negócio
na franquia, um espaço amplo para consumo
no local e também com o serviço de delivery.
Para este formato, a Pizza Hut preparou um
cardápio que, além do menu fixo, inclui,
no horário do almoço, um buffet de pizzas,
entradas e sobremesas, onde o cliente pagará
somente o que consumir.

“A loja apresenta uma grande novidade
da marca. A Pizza Hut retorna a Ribeirão
Preto com um modelo conceitual. Isso reitera
nosso desejo de nos apresentar como uma nova
opção gastronômica de qualidade, que oferece
novidade, praticidade, conforto e uma pizza
com sabor único, reconhecida internacionalmente”, destaca Fabrício Brito, empresário
franqueado da loja.
O carro-chefe da rede é a massa PAN,
além dos sabores diferenciados de suas
pizzas, como a de Calabresa, Pepperoni e
a Brasileira.
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NA ITÁLIA, MAIORIA DAS PIZZAS USAM INGREDIENTES IMPORTADOS!
A verdadeira pizza italiana, uma delicia!
Da mussarela da Lituânia, ao molho concentrado chinês, passando pelo azeite de oliva
da Tunísia, ao trigo canadense: quase duas
em cada três pizzas servidas na Itália são
produzidas com uma mistura de ingredientes
provenientes de milhares de quilômetros de
distância. Os dados foram apresentados por
um relatório da Coldiretti (Confederazione
Nazionale Coltivatori Diretti), no dia 20 de
abril, em um evento para a defesa da dieta
mediterrânea em Nápoles.
A pizza é responsável por um volume de
negócios na casa de 10 bilhões de euros na
Itália, onde, diariamente, são devoradas cinco
milhões de pizzas - em um total de 1,8 bilhão
de pizzas ao ano. Em termos de ingredientes,
conforme a Coldiretti, são consumidas 200
mil toneladas de farinha, 225 mil toneladas
de mussarela, 30 mil toneladas de azeite de
oliva e 260 mil toneladas de molho de tomate.
De acordo com o documento, em 2015,
houve um aumento de 379% nas importações do molho de tomate concentrado da
China, atingindo a cifra de 67 mil toneladas,

o que equivale a 10% da produção italiana
de tomates frescos. O número praticamente
quintuplicou nos últimos anos e, por uma
brecha na lei, parte deles acaba sendo considerado como italianos, porque a legislação
obriga a identificar o local de produção e não
de cultivo.
“Em um momento difícil para a economia
italiana, é preciso investir na transparência e
introduzir, sem hesitar, uma obrigação para
indicar na etiqueta a origem dos alimentos,
como pediram 96,5% dos italianos na consulta
pública on line sobre a origem dos produtos
agro alimentares, realizada pelo Ministério
das Políticas Agrícolas”, disse o presidente da
Coldiretti, Roberto Moncalvo. Para o líder
da entidade, o pedido para que a Unesco
reconheça a pizza como um patrimônio
mundial pode fazer com que a pressão
pela identificação dos produtos seja cada
vez maior. “O reconhecimento da Unesco
teria um valor extraordinário para a Itália,
que é o país onde é mais radicada a cultura
alimentar e a pizza representa um símbolo
de identidade nacional. É claro que garantir

PIZZARIA BATEPAPO, NO GUARUJÁ,
CONQUISTA FÃS COM RECEITAS ESQUISITAS
Gastar longos minutos tentando
decidir os sabores da pizza para agradar a toda a turma? Isso jamais será
um problema na Pizzaria BatePapo, no
Guarujá, SP, onde se pode pedir a opção
com 13 sabores em 44 pedaços, um
arrasa-quarteirão de 90 centímetros de
diâmetro, vendido a partir de 250 reais.
Incrivelmente, porém, não é apenas
pelas dimensões agigantadas de seu
carro-chefe que o endereço é um hit
na internet. Os 130.000 fãs que a
casa tem no Facebook multiplicam as curtidas quando a
página publica imagens
de suas receitas para
lá de extravagantes.
A mais recente foi
a de sabor “ovo de

22

PIZZAS&MASSAS Nº 23 - 2016

Páscoa”, decorada com casca de chocolate.
Antes dela, já houve a de engradado de cerveja e a de espetinhos de picanha, passando
por um galo vivo entre rodelas de linguiça,
na versão originalíssima de “calabresa com
frango”. Tudo, é claro, somente
cenográfico, para “bombar”
nas redes sociais (um único vídeo contabilizou 5
milhões de visualizações).

a origem nacional dos ingredientes significa
defender uma parte da nossa história, mas
também sua diferenciação nos confrontos com
a concorrência desleal”, ressalta.
Em números, foi registrada uma alta de
279% na importação de azeite de oliva da
Tunísia (90 mil toneladas), enquanto houve
um incremento de 17% de produtos lácteos destinados à transformação industrial.
Entre as “transformações”, está, sobretudo,
a coalhada vinda da Lituânia e destinada a
produzir mussarela sem nenhuma indicação sobre a real origem nas etiquetas. Em
quilos, essa subida representa quase 10 mil
toneladas, equivalente a 10% da produção
de leite na Itália.
Os primeiros dados de 2016 seguem
na mesma direção e apontam, ainda, um
aumento na importação de trigo, com alta
nas importações de mil toneladas. Ainda
segundo o relatório, metade dos pratos
vendidos na Itália usam trigo importado.
Segundo a Coldiretti, em especial a região da
Campânia foi o principal destino do molho
chinês e das coalhadas industrializadas.

“Meu sonho é produzir a maior
pizza do mundo”, anuncia Ricardo dos
Santos, de 45 anos, dono do local. Nos
anos 2000, o comerciante desistiu da
profissão de eletricista e montou um
carrinho de lanches com o nome BatePapo. Em 2006, surgiu o restaurante e
ele encontrou na internet a maneira de
transformar o lugar em ponto turístico
da Enseada. No dia a dia, a mais vendida
entre as 70 opções do menu é a versão
de cinco sabores, incluindo um doce no
centro, com 50 centímetros de diâmetro
e preço de 60,90 reais. Ela representa
um terço dos 3.000 discos que os sete
funcionários servem mensalmente.
A campeã de tamanho do cardápio,
aquela de 90 centímetros, só sai do forno sob encomenda, cerca de 10 vezes
por ano, servida apenas no lugar.
“Nem adianta pedir para entregar”,
avisa Santos. “Já tentamos, mas ela
não passa pela porta”.

