
Mixer 
vertical

Rețetă © Jamie Oliver. Foto © Jamie Oliver Enterprises Limited, de Gus Filgate.

CALORII GRĂSIMI GRĂSIMI SAT. PROTEINE CARBOHIDRAȚI ZAHĂR SARE FIBRE PORȚII: 6 

229 kcal 5,5g 0,9g 9,1g 38,1g 13,7g 1,0g 5,5g 1 ORĂ ȘI 35 DE MINUTE

SUPĂ CU ROȘII COAPTE ȘI PÂINE 

1. Preîncălziți cuptorul la 200 °C/400 °F/treapta 6. 
2. Tăiați roșiile în jumătăți și așezați-le cu partea tăiată în sus pe o tavă de copt încăpătoare.
3. Desprindeți căpățâna în căței de usturoi și curățați și tăiați cepele în felii de 3 cm, apoi împrăștiați-le în tavă.
4.  Presărați oregano peste legume, asezonați-le cu sare de mare și cu piper negru și stropiți-le cu ulei de 

măsline, apoi coaceți-le 50 de minute – 1 oră sau până când roșiile sunt moi și lipicioase.
5. Scoateți totul din tavă într-o cratiță mare, alegând usturoiul și storcându-l deasupra și aruncați cojile.
6. Turnați în cratiță supa, apoi tocați și adăugați tulpinile de busuioc împreună cu mare parte din frunze.
7.  Tăiați ciabatta în jumătăți și rupeți una dintre ele direct în supă. Dați într-un clocot, după care fierbeți înăbușit 

10 minute.
8. Între timp, așezați o tigaie grill la foc iute.
9. Feliați ciabatta rămasă și prăjiți-o în tigaia grill pe ambele părți.
10.  Turnați puțin oțet din vin roșu în supă, apoi amestecați cu un blender de mână până când este destul de 

omogenă.
11.  Puneți supa în castroane cu un polonic, stropiți-o cu puțin ulei de măsline extravirgin și adăugați frunzele 

rămase de busuioc, servind-o alături de ciabatta.

2 kg de roșii 
½ căpățână de usturoi
2 cepe roșii
1 vârf de cuțit de oregano uscat
Ulei de măsline
1 litru de supă-bază de legume 
Câteva fire de busuioc proaspăt
1 ciabatta de 280 g 
Oțet din vin roșu
Ulei de măsline extravirgin 

Este o rețetă inspirată de clasica „papa al pomodoro”, din Italia, o supă foarte simplă, rustică, care 
pune în valoarea aromele minunate ale roșiilor proaspete de sezon. Ciabatta merge perfect, dar 
această rețetă este și o cale minunată de a întrebuința pâinea puțin mai veche – puneți-o deoparte și 
folosiți-o pentru a pregăti această supă sau transformați-o în crutoane delicioase.
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