
Vår familj har odlat grönsaker i Holland i flera 
generationer. År 2006 tog vi över Karintorps 
tomater i Åsbro. 2012 fördubblade vi växt-
husens storlek och vi arbetar hårt med att 
odla så klimatsmart som möjligt.

En riktigt god tomat är ingen slump. Den har 
odlats med omsorg, mognat i sol och plockats 
för hand. Och när den kommer från oss är den 
obesprutad.
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Vår jakt på den perfekta tomaten med 
mycket smak, doft och god hållbarhet pågår ständigt 
och vi är stolta över att presentera årets sorter.

Tiger tomat

Rosa körsbärstomat

Mini San MarzanoGul körsbärstomat

Krusbärstomat

Jordgubbstomat Ljusgul plommontomat KiwitomatMinitomat

Röd körsbärstomat Soltomat

Orange körsbärstomat Pärontomat

Choko körsbärstomat

Röd plommontomat Torptomat

Våra tomater

Innehållet 
i mixlådan kan 

variera beroende
 på säsong.
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