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RECEITAS DELICIOSAS PARA VOCÊ FAZER

Pizza é sempre bom

Você já pensou em ter seu nome
em uma pizza? Pois isso pode
acontecer. A Kokimbos Pizzaria
criou o 1o Concurso Santista de Pizza
Amadora Meu Nome Virou Pizza!
As três melhores pizzas
ficarão, por um ano, no cardápio
oficial da casa com o nome
ou sobrenome dos seus criadores.
Os finalistas também ganharão,
respectivamente, um ano, seis

meses e três meses de pizza grátis.
Se você ficou interessado, pode
se inscrever de 1 a 31 de outubro
em uma das Kokimbos ou pelo
site www.kokimbos.com.br.
A receita deve ter no máximo
cinco ingredientes (para a
cobertura). Dez pizzas serão
classificadas para participar da
etapa final, que ocorrerá no
dia 8 de novembro, às 19 horas,

PIZZA GABRIELA
Ingredientes: 1 disco de pizza pronto
(massa fina); 80g de molho de tomate
(pronto ou preparar seu próprio molho com
tomate batido, azeite, orégano, alho e sal);
300g de muçarela de búfala ralada;
1/4 de maço de manjericão (só as folhas);
40g de azeitonas pretas fatiadas;
orégano; 260g de coração de alcachofra
em conserva picado; 20g de amêndoas em
lascas; 100g de tomate seco picado.
Preparo: preaqueça o forno a 180ºC.
Se a massa estiver crua, asse-a
por 5 minutos. Coloque-a em uma forma e
espalhe o molho de tomate por todo o disco.
Cubra com os ingredientes na seguinte
sequência: muçarela de búfala, manjericão,
tomate seco, alcachofra, azeitonas e
lascas de amêndoas. Asse a pizza por
aproximadamente 15 minutos. Dependendo
do forno, ela pode demorar um pouco mais.
Confira a parte de baixo da massa para
não queimar. Retire do forno, acrescente
o orégano e corte em oito pedaços.
Rendimento: 8 pedaços.

na Kokimbos. A escolha será feita
por um júri e os critérios para
classificação na primeira fase serão
a combinação dos ingredientes,
ordem de montagem e modo de
preparo. Já na etapa final serão
avaliados aroma, sabor, preparo,
apresentação e originalidade.
Aqui, para você se inspirar,
receitas que já fazem parte do menu
da Kokimbos.

PIZZA GUILHERME
Ingredientes: 1 disco de pizza
grande pronto (massa fina); 80g de
molho de tomate (pronto ou preparar
seu próprio molho com tomate
batido, azeite, orégano, alho e sal);
300g de muçarela ralada; 100g de
peperoni fatiado; 100g de palmito
fatiado; 100g de cebola em rodelas;
200g de requeijão (catupiry);
Preparo: preaqueça o forno a180ºC.
Se a massa estiver crua, asse-a por
5 minutos. Coloque-a em uma forma
e espalhe o molho de tomate por
todo o disco. Cubra com os
ingredientes na seguinte sequência:
muçarela, palmito, cebola, requeijão
e peperoni. Asse a pizza por
aproximadamente 15 minutos.
Dependendo do forno, ela pode
demorar um pouco mais. Confira a
parte de baixo da massa para não
queimar. Retire do forno, acrescente
o orégano e corte em oito pedaços.
Rendimento: 8 pedaços.

´
PIZZA LUCIA
Ingredientes: 1 disco de pizza pronto
(massa fina); 1 alho-poró picadinho;
100g de brócolis picadinho; 200g de
requeijão (catupiry); 80g de molho de
tomate (pronto ou prepare seu
próprio molho com tomate batido,
azeite, orégano, alho e sal); 300g de
muçarela ralada; orégano,200g de
palmito; 50g de queijo parmesão
ralado; 150g de tomate fatiado.
Preparo: preaqueça o forno a 180ºC.
Se a massa estiver crua, asse-a por 5
minutos. Coloque-a em uma forma e

espalhe o molho de tomate por todo o
disco. Cubra com os ingredientes
na seguinte sequência: muçarela,
brócolis, palmito, catupiry, tomate,
alho-poro e parmesão. Asse a
pizza por aproximadamente
15 minutos. Dependendo do forno,
ela pode demorar um pouco mais.
Dê uma olhada na parte de baixo
da massa para não queimar.
Retire do forno, acrescente o
orégano e corte em oito pedaços.
Rendimento: 8 pedaços.

