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HEINZ GUIDE
TO PERFECTION: 
PIZZA
MAMY NADZIEJĘ, ŻE WYDANIA 
NASZYCH PRZEWODNIKÓW 
PRZYPADŁY CI DO GUSTU. TYM 
RAZEM CHCEMY ZAINSPIROWAĆ 
CIĘ Z „MÓWIMY PŁYNNIE O PIZZY”. 
PRZEGRYZIEMY SIĘ, ZACZYNAJĄC OD 
APETYCZNEGO CIASTA, PRZEZ SOS 
I DODATKI. DOWIEMY SIĘ WIĘCEJ 
O METODACH WYPIEKANIA I O TYM, 
KTO JEST KIM W ŚWIECIE PIZZY. 
Pomożemy Ci wycisnąć 
wszystko z obecnych 
trendów, łącząc niektóre ze 
składników z naszymi sosami 
wykorzystywanymi zarówno 
w kuchni, jak i na sali – tak by 
zagwarantować niezrównany 
smak. 
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WALKA
O NAJLEPSZY 
KAWAŁEK 

Pizza zajmuje obecnie zaszczytne pierwsze 
miejsce na liście posiłków zamawianych poza 
domem. To nie lada wyczyn, biorąc pod uwagę, 
że wśród jej konkurentów znajdują się curry, 
burgery i tradycyjna ryba z frytkami. 
Przez całe lata modne dodatki pojawiały się 
i znikały z powierzchni pizzy, ale niewiele 
zmieniło się w kwestii mieszanki do wypieku 
spodu. Pizza to nadal wyrabiane ręcznie, 
pieczone i posypywane świeżymi składnikami 
ciasto. Tak jak miało to miejsce lata temu.

Źródło: Horizons Market, Structure & Trends; Key Brands; Ones To Watch; Menurama 
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WSZYSTKO KRĘCI 
SIĘ WOKÓŁ SPODU 

CALZONE PIZZA W STYLU
NOWOJORSKIM 

PIZZA
NEAPOLITAŃSKA 

PIZZA W STYLU
CHICAGOWSKIM 

Każdy ma swoje preferencje względem rozmaitych 
typów spodu do pizzy. Do ich przygotowania 
potrzeba jednak tych samych obowiązkowych 
składników: mąki, wody i drożdży. 

Mąka to podstawa przepisu na ciasto. Szefowie 
kuchni używają mąk bogatych w gluten, ponieważ 
to on nadaje spodowi wystarczającej odporności 
na działanie wody i pozostałych składników. 

W przepisie kluczowy jest dodatek wody, ponieważ 
to ona łączy wszystkie składniki. Wzmaga 
działanie glutenu i łączy się z zawartą w mące 
skrobią, by związać gluten. To właśnie dzięki temu 
spód jest smakowity i chrupiący. 

Bez drożdży natomiast ciasto nie miałoby 
odpowiedniej tekstury i miękkości. Dzięki 
fermentacji ciasto rośnie – dzieje się tak, ponieważ 
wewnątrz zostają uwięzione bąbelki gazu. Drożdże 
sprawiają też, że ciasto jest bardziej sprężyste 
i łatwiej poddaje się formowaniu. 

Typ nadziewanej pizzy. By 
ją przygotować, należy 
rozwałkować ciasto na kształt 
koła, a następnie ułożyć grubą 
warstwę swoich ulubionych 
dodatków na połowie 
powierzchni. Potem wystarczy 
złożyć ciasto na pół, lekko 
zwilżyć brzegi i dokładnie je 
skleić. Należy jeszcze tylko 
nakłuć wierzch ciasta, by para 
mogła wydostać się na zewnątrz 
i upiec. 

Jeśli istnieje jedna fraza, którą 
można określić nowojorską 
pizzę, będzie to „łatwa do 
złożenia”. Albo może „ciągnąca”. 
A może „ociekająca tłuszczem”. 
Zwykle przygotowana na bazie 
elastycznego ciasta, z porządnym 
brzegiem, o delikatnym środku, 
ciemnym spodzie, pełna 
ciągnących strun sera. 

Neapol to nadal miejsce, 
do którego udają się tłumy 
spragnione doskonałej pizzy. To 
właśnie tam już od ponad wieku 
przygotowuje się ją w prawie 
taki sam sposób. Ciasto musi 
być przygotowane wyłącznie 
na bazie mąki, drożdży, soli 
i wody. Mieszanka nie zawiera 
dodatku oliwy z oliwek, dzięki 
czemu ciasto jest niezwykle lekkie 
i miękkie. 

PIZZA DEEP DISH ma 
brzegi, które szczelnie 
otaczają całe głębokie 
naczynie żaroodporne. 
W tym przypadku kolejność 
nakładania niektórych 
dodatków zostaje odwrócona 
– najpierw na cieście układany 
jest ser, nadzienie, a następnie 
sos.
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ALTERNATYWNE 
SPODY 

Wzrost świadomości klientów jak ważne jest zdrowe 
odżywianie, sprawił, że coraz mniej entuzjastycznie podchodzą 

oni do pomysłu spożywania dużej ilości ciasta. Właśnie 
dlatego pojawiło się mnóstwo alternatywnych pomysłów na 

spody do pizzy – aby każdy mógł jej posmakować, nawet bez 
tradycyjnego spodu. 

KALAFIOR
To najbardziej znana opcja spośród warzywnych spodów. 
Kalafi or to popularny wybór wśród konsumentów stosujących 
dietę bezglutenową lub Paleo, a także wszystkożerców, którzy 
chcą włączyć więcej warzyw do swojej diety. 

CUKINIA
Cukinia znalazła zupełnie nowe zastosowania, między innymi 
jako makaron. Jej uniwersalność sprawiła jednak, że świetnie 
sprawdziła się jako spód do pizzy. 

KOMOSA RYŻOWA 
Jedno z najmodniejszych zbóż, podbijające na przestrzeni 
ostatnich kilku lat karty dań. Nie zawiera glutenu, jest świetną 
bazą dla wegan. 

PIECZARKI PORTOBELLO 
Nie jest to co prawda tradycyjny i dobrze nam znany 
chrupiący spód do pizzy, ale baza podtrzymująca sos 
pomidorowy, apetycznie ciągnący się ser i dowolnie dobrane 
dodatki. 

BATAT
Co prawda nie jest to tak zdrowa opcja jak niektóre 
z pozostałych alternatyw, ale nadal dostarcza niezdrowemu 
z zasady posiłkowi porządnej dawki przeciwutleniaczy. Staje 
się również jedną z pięciu porcji warzyw dziennie! 

Oto 5 naszych najlepszych alternatywnych
spodów do pizzy: 
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WYPEŁNIONE
PO BRZEGI 
Cienkie i grube ciasto to nie jedyne opcje, które królują na współczesnym 
rynku pizzy. Choć mogłoby się wydawać, że trend nadziewania brzegów 
odszedł w zapomnienie, to jest to idealne pole dla personalizacji i zarobku. 
A zatem jakimi szalonymi i innowacyjnymi składnikami możesz wypełnić 
swoje menu, by zarobić więcej? 

SER 
Co prawda ani to szalone, ani innowacyjne, ale stanowi wyśmienite 
zwieńczenie pizzy. Piękna struna ciągnącego się sera to widok wart 
zapamiętania. 

HOT-DOG 
To nieco dziwne, ale cudowne połączenie święciło triumfy w 2012 
roku, gdy po raz pierwszy pojawiło się na rynku. Idealne do zanurzania 
w miseczce sosu Heinz Honey & Mustard. 

PEPPERONI 
Kolejny z mięsnych dodatków, który zawędrował między powierzchnię 
pizzowego spodu. 

JEŚLI WYDAJE CI SIĘ, ŻE KTÓRYKOLWIEK Z TYCH SKŁADNIKÓW BYŁ DZIWNY,
SPÓJRZ NA TO. 

BRZEG NADZIEWANY KREMEM 
FISTASZKOWYM 

BRZEG Z MUSZTARDĄ I ATRAMENTEM 
KAŁAMARNICY 

BRZEG NADZIEWANY KREMEM 
ŁOSOSIOWYM 

BRZEG NADZIEWANY KIEŁBASĄ 

http://www.realclear.com/offbeat/2015/01/20/weirdest_things_stuffed_into_a_pizza_crust_from_around_the_globe_10546.html 

BRZEG NADZIEWANY PASTĄ MARMITE BRZEG NADZIEWANY ŻURAWINĄ 
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SOS POMIDOROWY
/ MARINARA 
To zawsze popularny wybór, 
którym można posmarować 
spód. Tradycyjny sos jest 
wykonany na bazie pomidorów 
z dodatkiem pieprzu – ale nowi 
pretendenci do miana faworyta 
już nadchodzą! 

BBQ

Amerykańska kuchnia nadal 
rozkwita, a popularność sosu 
BBQ na pizzy nie maleje od 
wielu lat. Pojawiają się też nowe 
autentyczne trendy BBQ – smaki 
wędzone, alkoholowe, słodkie/ 
lepkie.  

CZOSNEK & BESZAMEL 

W menu coraz częściej 
pojawiają się białe, lżejsze sosy. 
Doskonały wybór dla osób, 
które nie przepadają za sosem 
pomidorowym. 

PESTO

Gotowe (lub przyrządzone 
w domu) pesto jest jedną 
z najprostszych alternatyw 
dla sosu do pizzy. Po prostu 
rozsmaruj je na spodzie i posyp 
swoimi ulubionymi dodatkami. 

HOISIN

Słodki sos hoisin nadaje Twojej 
pizzy azjatyckie nuty. Na pewno 
przypadnie do gustu fanom kaczki 
po pekińsku. W roli dodatków 
warto wypróbować ugotowane 
mięso łososia, kurczaka lub 
kaczki. Po upieczeniu posyp 
pizzę posiekaną zieloną cebulką 
i ogórkiem. 

SALSA 

Kolejna alternatywa, którą 
znajdziesz na sklepowej 
półce! Doskonale się sprawdzi 
w połączeniu z kiełbasą chorizo, 
kukurydzą, fasolą i innymi 
latynoskimi dodatkami. 

SOS CHILLI Z CURRY 

Przy dostępności tak szerokiej 
oferty sosów, pizza z curry 
może stanowić prosty i szybki 
posiłek, zwłaszcza gdy spód 
zastąpimy chlebkiem naan. Posyp 
kurczakiem i łagodnym indyjskim 
serem paneer. 

CZEKOLADA 

Nieco ekscentrycznie! Wzrost 
zainteresowania pizzami 
deserowymi sprawił jednak, że 
czekolada jest coraz częściej 
wykorzystywana w formie sosu 
do słodkiego placka. 

NABIERAMY KOLORÓW
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Twoja idealna
oferta Heinz  

Słodkie & pikantne 

Perfekcyjne BBQ 

Rozkosznie kremowe  

Smakołyki do zanurzania 

• Firecracker 
• Heinz Yellow Mustard 
• Salsa Chilli

• Korean BBQ 
• Mustard BBQ 
• HP Texan 

• Garlic Sauce 
• Algerienne Sauce 
• Curry Mango Sauce 

• Ketchup
• Creamy Garlic
• Creamy Honey Mustard 

• Sweet Chilli Sauce 
• Barbecue Sauce 
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NIE PRZEGINAJ Z ROZCIĄGANIEM 
NASZA IDEALNA
MIESZANKA SERÓW Który ser jest najlepszy do pizzy? Bez wątpienia mozzarella. Nie jest 

to jednak jedyna opcja, gdy mowa o wyborze sera do Twojej pizzy. 
Istnieje mnóstwo pełnych smaku serów, które możesz wykorzystać, by 
stworzyć swoje ulubione połączenie. 

MOZZARELLA
Świeża mozzarella to standardowy wybór. Ten typ mozzarelli to 
klasyczny ser wybierany do pizzy we Włoszech. Jest minimalnie 
przetworzony, dzięki czemu gwarantuje świeży smak oraz lekką 
kremową teksturę. 

BURRATA 
Nazwa „burrata” pochodzi od włoskiego słowa „burro”, czyli masło – 
a to mówi nam co nieco o wyjątkowym smaku tego sera. Ów świeży 
włoski ser przygotowywany jest z mozzarelli i śmietanki. Choć na 
pierwszy rzut oka przypomina kulę mozzarelli, prawdziwy jego urok 
kryje się w kremowym wnętrzu. 

CHEDDAR 
Ten twardy ser o wyrazistym smaku jest świetnym dodatkiem do pizzy. 
Choć większość osób nie kojarzy sera cheddar z pizzą, zawiera 
go wiele mieszanek serów przeznaczonych do pizzy. Cheddar nie 
jest serem elastycznym i nie przypieka się tak łatwo jak mozzarella. 
Właśnie dlatego jest świetnym dodatkiem do wytrawnych wypieków. 

WĘDZONA GOUDA 
Ser o wyrazistej skórce, zwykle o dość 
kremowej teksturze, o mocno zaznaczonym 
wędzonym smaku. Goudę najlepiej 
ułożyć na pizzy w postaci niewielkich 
kosteczek, ponieważ nie ulega ona łatwo 
rozpuszczeniu. Świetnie się za to łączy 
z boczkiem, karmelizowaną cebulą 
i pieczonymi warzywami. 

SER Z NIEBIESKĄ PLEŚNIĄ  
Świetnie łączy się z orzeźwiającymi 
warzywami, takimi jak pomidorki koktajlowe. 
Możesz stworzyć z niego dolną warstwę, 
krusząc go na spodzie pizzy lub wykorzystać 
jako wierzchnią warstwę w postaci sosu 
beszamelowego z nutą sera z niebieską 
pleśnią. 

SER KOZI 
Miękki ser o delikatnie cierpkiej nucie. 
Kozi ser nadaje pizzy lekką i kremową 
teksturę. Doskonale smakuje w połączeniu 
z karmelizowaną cebulą i odrobiną szynki 
parmeńskiej! 

Dla pełnego smaku, 
barwnego i apetycznie 
ciągnącego się rezultatu 
posyp pizzę serami 
provolone, gruyère 
i mozzarellą. Dodatki 
uzupełnij serem ricotta. 
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DODATKI! 
Spód, sos i ser mamy już z głowy. Teraz pora się zabawić…

Mięso zawsze 
będzie popularnym 
dodatkiem 
do pizzy. Boczek, 
szynka, kiełbasa, 
pepperoni i kurczak 
to pewniaki 
w karcie dań. 
Wraz z rosnącymi 
oczekiwaniami 
klientów, specjaliści 
od pizzy też 
wspinają się na 
wyżyny swoich 
umiejętności. 

KURCZAK 
W najprostszej postaci może i nie jest zbyt ekscytującym 
dodatkiem do pizzy, ale można go łatwo podkręcić. Wystarczy 
dodać mu nieco pikanterii i aromatów, tworząc kurczaka piri-piri, 
w stylu jerk, tajskim czy tandoori. Dzięki temu Twoja pizza zyska 
konkretny smak. 

MIĘSNE DODATKI RODEM Z WŁOCH 
Wszyscy znamy tradycyjne pepperoni i salami, ale wyrafi nowany 
charakter można z łatwością nadać przy pomocy włoskich 
dodatków w stylu premium, takich jak: 

• Prosciutto 
• Poppa 
• Bresaola 
• Cotechino 
• Culatello 
• Porchetta 

TE MIĘSISTE
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KIEŁBASA NDUJA 
Bardzo pikantna niewielka kiełbasa 
o miękkiej konsystencji. Ten dodatek nada 
wyrazisty ton pizzy – warto pamiętać, że 
pikantne dodatki są niezwykle popularne 
wśród klientów. 

KACZKA 
Azjatyckie jedzenie to rosnący trend, 
a połączenie kaczki i sosu hoisin na pizzy 
jest wprost genialne. 

MIĘSA WĘDZONE – BBQ 
Szarpana wieprzowina, mostek czy boczek 
sprawdzą się doskonale w roli dodatków 
do pizzy. Śmiałe smaki idealnie komponują 
się z solidną bazą z sosu i porządną 
dawką sera. To właśnie te dodatki 
zasługują na połączenie z naprawdę 
dobrym sosem BBQ. 

LUKSUSOWE MIĘSNE DODATKI 
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WARZYWA
WJEŻDŻAJĄ
NA STÓŁ! 
Rozkwit wegetarianizmu
i weganizmu sprawił, że 
popyt na dodatki w stylu wege 
jest wyższy niż kiedykolwiek 
wcześniej. Przedstawiamy kilka 
najmodniejszych składników, 
którymi możesz przyozdobić swój 
placek! 

JARMUŻ
Choć moda na jarmuż powoli przemija, 
nadal sprawdza się on świetnie w roli 
dodatku do pizzy, zwłaszcza w połączeniu 
z kurczakiem. 

KALAFIOR
Jeśli nie wykorzystujesz go do 
przygotowania bazy, po podpieczeniu 
ten składnik będzie idealnym dodatkiem. 
Jeśli uda Ci się zdobyć fi oletowy kalafi or, 
nadasz swojemu daniu nieco kolorów. 

GRZYBY
To prawda, to żadna nowość. Ale wybór 
grzybów, które możesz dodać do pizzy, 
jest oszałamiający. Przygotowując pizzę 
azjatycką, dodaj boczniaki lub grzybki 
shiitake. 

KOPER WŁOSKI
Coraz modniejsza jadalna roślina.
Ten dodatek nada wyrazisty ton pizzy. 
Wyróżnia się niezwykłą chrupkością i lekko 
słodkawym smakiem.  

RZODKIEW DAIKON
Kolejny składnik, który świetnie łączy się 
z azjatyckimi wpływami. Ta rzodkiew 
o smaku łagodniejszym od tradycyjnej 
odmiany nie zdominuje pozostałych 
składników. 

SOLIRÓD
Słony zielony dodatek. Idealne warzywo 
do przełamania smaku kremowego koziego 
sera. 

KWIATY CUKINII
Mają łagodny słodki smak i piękny kolor. 

BRUKSELKA
Wyśmienite źródło białka, żelaza i potasu. 
Brukselka to świetny dodatek, ale należy 
ją połączyć ze składnikami o bardziej 
wyrazistym smaku. 
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NAJLEPSZE POMYSŁY NA PIZZĘ 
WOŁOWINA BULGOGI 
Szarpana, marynowana i duszona wołowina lub stek 
Plastry zielonej cebulki 
Grzybki – opcjonalnie 
Mieszanka serów cheddar i mozzarella 
Czerwone papryczki chilli 
Kolendra 
Sos Heinz Sticky Korean BBQ 

SZARPANA WIEPRZOWINA
W STYLU POŁUDNIOWEJ
KAROLINY 
Wędzona szarpana wieprzowina 
Pieczona kukurydza 
Cebula 
Mieszanka serów cheddar i mozzarella 
Sos do pizzy 

1. Posmaruj wybrany spód sosem do pizzy lub Heinz 
Mustard BBQ. 

2. Ułóż na wierzchu mięso, kukurydzę i posiekaną 
cebulę. Posyp serem. 

3. Po upieczeniu polej sosem Heinz Mustard BBQ 
(Carolina BBQ). 

1. Wybrany spód posmaruj sosem do 
pizzy lub Heinz Sticky Korean BBQ. 
Na wierzchu ułóż mięso, plastry 
cebulki i posyp całość serem. 

2. Po upieczeniu hojnie polej 
sosem Heinz Sticky BBQ. Ozdób 
plasterkami papryczki chilli 
i posiekaną kolendrą. 

A MOŻE DODAĆ NA WIERZCH NIECO KIMCHI? PODAWAJ Z SURÓWKĄ Z KAPUSTY LUB 
W PIKANTNEJ WERSJI Z PLASTRAMI PAPRYCZKI 
JALAPENO 
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ŚNIADANIOWE CALZONE
NA KAŻDĄ PORĘ DNIA 
Plastry usmażonego boczku 
Kiełbasa 
Mieszanka grzybów 
Lekko ścięta jajecznica 
Mieszanka serów cheddar i mozzarella 
Ketchup Heinz 

1. Na rozwałkowanym cieście ułóż mięso i grzyby. 
Na wierzchu umieść jajecznicę i ser. 

2. Polej ketchupem Heinz, złóż na pół i sklej brzegi.  
3. Posyp wierzch niewielką ilością sera i piecz na 

złoty kolor.  

CHCESZ NADAĆ NIECO PIKANTERII? UŻYJ 
SOSU HEINZ FIRECRACKER
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DODATKI PEŁNE
SMAKU 

To prawda – w tym przedstawieniu główną 
rolę gra pizza. Ale kreacje drugoplanowe 
są równie imponujące. Połączenia i oferty 
specjalne pozwalają zmienić potencjalną 
sprzedaż jednej pizzy w festiwal rozmaitych 
smaków, w których klient się zakocha. 

SKRZYDEŁKA Z KURCZAKA 
Mówiliśmy o nich w poprzednim wydaniu 
HEINZ GUIDE TO PERFECTION: DRÓB. 
Skrzydełka to szansa na stworzenie 
niewielkim kosztem pełnej oferty smaków 
towarzyszących pizzy. BBQ, słodkie chilli, 
peri-peri, buffalo... możliwości oblania 
skrzydełek warstwą smakowitych sosów 
lub użycia suchych marynat są właściwie 
nieograniczone. 

SAŁATKA CYTRUSOWA 
Orzeźwiająca cytrusowa sałatka doskonale 
uzupełnia smaki pizzy. Wykorzystaj ten 
dodatek, by nadać lekkości swojemu daniu. 
Sałatka doskonale uzupełni też główny 
posiłek, ale nie zdominuje go. 

NAJPROSTSZA SURÓWKA 
Z MARCHEWKI 
Surówkę z marchewki, która będzie 
wyjątkowym i orzeźwiającym uzupełnieniem 
pizzy, możesz przygotować w kilka chwil. 
Doskonale sprawdzi się w sytuacji, gdy nie 
masz zbyt wiele czasu, by coś przyrządzić. 
Doskonałą bazą Twojej surówki będzie 
nasz majonez Heinz, do którego produkcji 
wykorzystujemy jaja od kur z wolnego 
wybiegu. 

PAPRYCZKI JALAPENO SMAŻONE 
W GŁĘBOKIM TŁUSZCZU 
Gorące i pikantne, pełne kremowego 
serka. Być może nie przypadną wszystkim 
do gustu, ale pikantne smaki zdominowały 
trendy nie tylko w 2018 r. To idealny 
dodatek do pizzy. 
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Już teraz pizza 
jest genialna, 
ale z upływem 
czasu, rozwoju 
technologii 
i pojawieniem 
się nowych, 
coraz bardziej 
kreatywnych 
szefów kuchni, 
którzy zatrzęsą 
światkiem 
pizzy, czeka nas 
w przyszłości 
prawdziwa uczta. 

PIZZA NA ŚNIADANIE
Jeśli zgodnie z powiedzeniem należy jadać śniadanie jak król, sensownym byłoby zjedzenie na 
ten królewski posiłek dokładnie tego, co się lubi. Idea oferowania pizzy o każdej porze dnia 
dotarła już do pubów i restauracji. Czy taka przyszłość czeka też pizzerie? Pizza na śniadanie 
to pokłosie mody na brunch; coraz więcej lokali poddaje się temu trendowi. 

WYKWINTNOŚĆ NA DRODZE DO PROSTOTY 
Podobnie jak burgery pizza nabiera coraz bardziej wykwintnego charakteru za sprawą 
nowatorskich składników, alternatywnych spodów i sosów. Moda na wszystko, co nostalgiczne, 
sprawia jednak, że coraz częściej sięgamy do korzeni, z których wywodzi się pizza. Obejmuje 
to gotowanie w stylu jaskiniowca przy użyciu opalanego drewnem czerwonego pieca. Wszystko 
dla pizzy o autentycznym smaku i wyglądzie. Nostalgia dotyka też składników z zamierzchłej 
przeszłości – kto pamięta pizzę z fasolką Heinz? 

WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI ZAMAWIANIA 
Telefon. Internet. Aplikacja. To trzy dobrze nam znane sposoby zamawiania pizzy. Pojawiają się 
jednak nowe technologie, a wraz z nimi jeszcze więcej metod zamawiania jedzenia. Asystenci 
tacy jak Alexa czy Google Home już teraz znaleźli dla siebie kąt w milionach domów. Coraz 
popularniejsze będzie zamawianie głosowe z ich wykorzystaniem. Jaki będzie kolejny krok... 
czy sama myśl o pizzy sprawi, że ktoś ją dla nas zamówi? 

BEZ KONTAKTU Z CZŁOWIEKIEM – OD ZAMÓWIENIA AŻ PO 
DOSTAWĘ
Nie musimy już z nikim rozmawiać, by zamówić pizzę. Kolejnym krokiem jest dostawa za 
pomocą autonomicznych samochodów. Pizza Domino’s we współpracy z marką Ford obecnie 
testuje ten system w Stanach Zjednoczonych. 

http://www.spoonforkbacon.com/2016/06/breakfast-pizza/ 



PIZZAGRAM



ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ WSPARCIE W KWESTII 
DOSKONALENIA PIZZY, PROSIMY O KONTAKT ZE SWOIM 

OPIEKUNEM KLIENTA LUB NA ADRES MAILOWY: RECEPCJA@HEINZ.PL


