DIA DA PIZZA: Saiba onde encontrar as melhores pizzas com o sabor de
Philadelphia®
As sugestões estão entre as principais pizzarias do Rio de Janeiro
São Paulo, julho 2021 – O Dia da Pizza é comemorado no Brasil no dia 10 de julho. O
prato, de origem italiana, está entre as preferências dos brasileiros e recebe adaptações
saborosas para agradar ainda mais ao seu paladar. Um dos toques especiais é o cream
cheese, que alcançou boa parte de seu público por meio das pizzarias.
Sabendo disso, Philadelphia®, marca pertencente à Mondelēz Brasil e referência da
categoria, reuniu os principais restaurantes parceiros para que os consumidores possam
aproveitar em grande estilo.
“Queremos que as pessoas cada vez mais entendam as infinitas possibilidades que o
nosso cream cheese traz. Uma boa pizza pode ficar ainda melhor quando se dá um toque
especial como esse. Reunimos essas dicas para o que o Dia da Pizza se torne ainda mais
saboroso para os nossos consumidores”, comenta Paloma Di Santo, diretora de
marketing de Philladelphia®.

PAPPA JACK – A rede conta com unidades em Copacabana, Leblon e Barra da Tijuca. Há
outros pratos e sanduíches no cardápio, mas o ponto de destaque são as pizzas
artesanais.
CENTRAL DE PEDIDOS: https://deliverydireto.com.br/pappajack/
VESPA – A primeira unidade da Vespa foi inaugurada em 2009. O serviço funciona no
esquema “pague e pegue”, ou seja, você faz o pedido no caixa e logo pode retirá-lo com
os atendentes. O melhor é que a pizza fica pronta em cerca de um minuto, apenas.
Atualmente, a rede tem lojas em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.
CENTRAL DE PEDIDOS: https://delivery.vezpa.com.br/vezpa
SUBURBANOS – A rede de pizzarias é inspirada no estilo nova-iorquino. Presente no Rio
de Janeiro, traz um cardápio com mais de 40 criações que podem virar 900 combinações
diferentes. O destaque da casa é Pizza de Bacon com Alho Poró e Cream Cheese, que
combina mussarela, bacon, cream cheese, alho poró e molho de tomate italiano.
CENTRAL DE PEDIDOS: (21) 2421-7000 - https://deliverydireto.com.br/suburbanos
FORNERIA ORIGINAL - A Forneria Original, que trabalha com delivery de pizzas
artesanais em diversos bairros da cidade, é conhecida por lançar novidades em sabores.
Recentemente, ofereceu no cardápio o novo sabor Tiramisù. Inspirada na tradicional
sobremesa italiana, a pizza doce leva creme de café com base de cream cheese
Philadelphia e lascas de chocolate branco, polvilhados com cacau em pó 100%.
CENTRAL DE PEDIDOS: (21) 4063-5555 - www.forneriaoriginal.com - IFood

Sobre a Mondelēz Brasil
A Mondelēz International, Inc. (Nasdaq: MDLZ) é líder global em snacks e está presente
em 150 países. Com receita líquida de aproximadamente US$ 27 bilhões em 2020,
a Mondelēz International tem em seu portfólio marcas amadas, como Lacta, Bis, Oreo,
Club Social, Tang, Clight, Halls, Trident, Philadelphia, entre outras. A Mondelēz Brasil é
o quarto maior mercado da companhia do mundo e está presente em mais de 600 mil
pontos de venda em todo o território nacional. No Brasil, a operação da Mondelēz conta
com oito mil colaboradores e 2 parques industriais, um em Vitória do Santo Antão (PE)
e outro em Curitiba (PR), que abriga a maior fábrica de chocolates da companhia no
mundo e exporta para 11 países. Visite www.mondelezinternational.com/br/ e siga
nosso perfil no Facebook www.facebook.com/mondelezinternational/.

