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Red Vine trostomaten hebben een
aantal specifieke kenmerken: hun diep
rode kleur, de brede frisse kroon en de
robuuste groene steel vallen direct op.
De tomaat bezit een karakteristiek,
kruidig aroma. Red Vine tomaten zijn
stevig en zeer goed houdbaar.

Grand Vine tomaten zijn grove
trostomaten met een mooie rode kleur
en een opvallende groene steel.
De tros bezit een karakteristiek aroma
en een goede hechting van de vruchten
aan de tros. De vruchten zijn stevig en
zeer lang houdbaar. De tomaat is zeer
geschikt voor salades of om te bakken.
Roma Vine is een opmerkelijk product,
een grote pruimtomaat aan de tros.
Ze bezitten een karakteristiek zoet en
kruidig aroma en zijn bijzonder sappig.
De vruchten zijn stevig en gemakkelijk
snijdbaar tot en met het laatste plakje.
Elke tros heeft 5 á 6 tomaten.

De Home Cooking Roma tomatoes zijn
door de stevige structuur ideale tomaten
om mee te koken. De smaak is zoet en
kruidig, bevatten in vergelijking met
andere tomaten minder zaadjes. Ze zijn
goed te stoven, bakken of roosteren
(zelfs op de barbecue!). In een handomdraai de lekkerste en mooiste gerechten!
Tom4life trostomaten hebben een mooie
diep rode kleur, ze hebben een heerlijke
frisse smaak en zijn bijzonder sappig.
Het is een 100 grams tomaat, uitermate
geschikt voor klein verpakking.
En natuurlijk, heel erg gezond!
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Autenta, Coeur de Boeuf, is een
oertomaat met een grillige vorm en een
zeer specifieke smaak. De tomaat rijpt
van binnenuit en is al heel lekker ook
wanneer hij nog bijna helemaal groen is.
Door de geribbelde vorm en gemengde
kleur is hij bovendien zeer decoratief.

Santina’s zijn een ideale snack voor de
hele familie! Dit komt door de heerlijk
zoete smaak. De brixwaarde ligt namelijk
rond de 9 á10. De tomaatjes wegen
gemiddeld 10 gram, het formaat van een
heerlijk snoepje. Dit snoepje is gevuld
met vitamines, vezels en andere nuttige
nutriënten.
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De gele cherrytomaat, My Jello’s, is een fris zoete snacktomaat
met een vruchtgewicht van 12 gram. De rode cherrytomaat heeft
een heerlijke frisse smaak met een vruchtgewicht van 14 gram.
De rode minipruim tomaat, Beezy’s, heeft een mooie rode
glanzende kleur, zoete smaak en heeft een goede bite. Het
vruchtgewicht is 11 gram. De oranje minipruim heeft een zoete
smaak en is met een vruchtgewicht van 11 gram ideaal om te
snacken.
Ook verkrijgbaar: losse- en vleestomaten. Losse tomaten zijn stevig en sappig met
een frisse smaak. Vleestomaten zijn bijzonder groot met een vaste struktuur.
Voor meer info: www.zon-business.com

www.foodservicetomatoes.nl

Tasty Tom heeft de smaak die U van
een 50 grams cocktailtros tomaat mag
verwachten: zoals vroeger bij opa in de
tuin. Zeer zoet, aromatisch en smaakt
naar......mmmmm mag ik er nog een?
Ja, dat mag!! O.a. de heerlijke nasmaak
maakt dat hij al vele jaren de absolute
smaakmaker is onder de tomaten.
l’Amuse is de kleinste trostomaat van de
familie. Zijn bijzondere zoete smaak, de
diep rode kleur en zijn kleine afmeting
maken hem tot een ultieme snacktomaat.
Elke tros telt 12 tot 15 tomaten. l’Amuse
is inmiddels een bekende in supermarkt,
speciaalzaak en horeca. 3 kg in nostalgisch
houten kistje of klein verpakt.
De Kumato tomaat is uniek, anders, puur
natuur en vol smaak. De traditioneel
geteelde Kumato tomaat is gemakkelijk
aan zijn kleur te herkennen. Deze op
grond van jarenlange ervaring geteelde
vrucht combineert de geheimen van
de traditie met een echt buitengewone
smaak.
De Food Service Tomatoes zijn goed
toepasbaar in roerbakgerechten en op de
boodjes, omdat de in plakjes gesneden
tomaat zijn structuur goed behoudt met
relatief weinig vruchtvlees. Er kunnen
dunnere plakjes van gesneden worden,
dit is dus een interessant product voor de
horeca en catering.
Red Nature is een dieprode kleine, zoete
trostomaat met een volle, frisse smaak.
Hij kenmerkt zich door zijn mooie trosvorm
en 40 gram per tomaat. Culinair gezien
een echte topper, puur natuur!

