
 

Workshop de Pizzas e Massas 

para Microempreendedores e Entusiastas 
  

Este curso se destina as pessoas que querem iniciar uma nova carreira ou 

um micro empreendimento no setor de alimentação com um baixo 

investimento e o próprio esforço. 

 

Você vai aprender a técnica italiana de fazer pizzas napolitanas e massas 

preparadas sem usar masseira e tendo o mesmo padrão de qualidade, 

destinado a qualquer tipo de público do iniciante ao profissional. 

 

Além da história da pizza, o aluno vai aprender como escolher uma farinha 

através das suas características e do objetivo final, blends, a importância 

de cada elemento da massa, como escolher os ingredientes, receitas 

criativas, tudo sobre fornos e como usá-los. 

 



Você verá que é possível fazer pizzas de alta qualidade com um baixo 

investimento. 
 

Conteúdo  

 História da pizza  

 Como escolher a farinha ideal e identificar suas 

características. - Receitas de massas tradicionais, longa 

fermentação e especiais; - O preparo do molho.  

 Técnicas de como abrir massa, na mão e no rolo.  

 As principais receitas e suas montagens.  

 Preparo do forno e técnicas de assar.  

 Novas receitas: Rondinela, Pão Napolitano, Girella e 

PicNic  

 
Serão dois dias de curso no período da tarde nas dependências do Espaço Gastronômico da Le  

Stagione na Mooca, usando os equipamentos do local. Cada participante irá receber:  

  

Material  

 Aula em pdf  

 Kit de trabalho 

o Farinha Napolitana le 5 Stagione 

o Farinha Superiore ou Classica le 5 Stagione 

o Sêmola le 5 stagione 

 Avental personalizado com o nome 

 Certificado de participação  

 

O workshop será ministrado por Gino Contin Júnior que tem 4 diplomas internacionais pela 

Scuola Italiana Pizzaioli de Napoli, além dos diplomas do Centro Universitário Senac - Águas de 

São Pedro.  

 

Data   

13 e 14/09 das 13:00 às 17:30 (segunda e terça) 

Investimento  

R$ 880,00 em duas vezes, Cheque ou depósito agendado  

R$ 790,00 antecipado a vista em dinheiro ou depósito  

Dados Bancários:  BB (001) Ag 3136-4 CC 12739-6 CPF 095.805.988-86 – PIX 19 9 93913001 

 



  

 

 

 
Todas essas pizzas as massas foram batidas na mão e assadas em forno a lenha 


