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Dia Mundial da Pizza comemora-se a 10 de julho. A data celebra 

uma das mais adoradas invenções culinárias da história da 

humanidade: a pizza. 

A origem da pizza não é muito certa. Acredita-se que, antes de 

Cristo, os fenícios costumavam acrescentar carne e cebola em 

cima do pão, que tinha um aspeto achatado semelhando ao pão sírio. Além disso, dizem que os egípcios foram os primeiros 

a fazer uma pizza, ao misturar farinha e água. Alguns especialistas, porém, creem que a receita teve origem na Grécia, com 

massas à base de farinha de trigo ou arroz. Os muçulmanos e os chineses também estão na corrida para serem considerados 

os responsáveis pela criação da pizza, mas a única certeza é de que foi em Nápoles, na Itália, que surgiu a primeira massa 

redonda. A iguaria teria adquirido o aspeto moderno somente no século XVI, com a introdução do tomate na Itália. E a 

verdade é que esta tradição de cinco séculos da culinária italiana ganhou reconhecimento mundial e no ano de 2017 a pizza 

original de Nápoles foi declarada Património Imaterial da Humanidade pela UNESCO, devido ao seu papel na vida social, 

pela transmissão desta arte entre gerações. 
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