O dl ad i

NÄ R K E

Vår familj har odlat grönsaker i flera
generationer. För oss är det viktigt att
vara så klimatsmarta som möjligt, i allt
från hur vi odlar till vilka förpackningar
vi använder.

Karintorpsvägen 92
694 96 Åsbro
0582-510 51
070-540 86 67
info@karintorps.se

En riktigt god tomat är ingen slump.
Den har odlats med omsorg, pollinerats av humlor, mognat i sol och
plockats för hand. Och när den
kommer från oss är den obesprutad.
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Innehållet
i mixlådan kan
variera beroende
på säsong.

Våra tomater

Vår jakt på den perfekta tomaten med
mycket smak, doft och god hållbarhet pågår ständigt
och vi är stolta över att presentera årets sorter.

Rosa
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Mini San Marzano

Tomaterna är godast i
rumstemperatur. På
karintorps.se kan du
läsa mer om oss och
våra tomater.

Körsbärstomat
på kvist
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