BUATOMATER
från Trollåsens Tomat
Buapärla

Santorange

Dulcemiel

Dunne

Farbini

Liten, röd plommonformad.
God att äta som snacks eller i sallader.

Doft och smak bjuder på tropiska frukter. Hårt skal och saftigt kärnhus samt
en balanserad frisk syra. God i sallader.

Härligt grön med en förvånad smak
av mogen tomat. Passar utmärkt i en
tomatsallad med enbart tomater, men
även som inläggning.

Diskret i både smak och doft. En hög
syra och mjölig, mjuk konsistens.
Tillaga gärna långsamt i ugn så att sötman träder fram.

Liten avlång orange tomat i kantig
form. Tjockt skal och litet kärnhus.
Mild, men fyller hela gommen med en
udda härlig smak.

Arvento

Tommagio

Oranjestar

Yolita

Kumato

Normalstor, klassiskt tomatröd tomat.
Låg i sin syra, mild och något neutral
smak. Enkel och fast standardtomat.
Given prisvärd bastomat.

Liten körsbärstomat i klassisk
tomatröd färg. Lättsam i både smak
och doft. Riktigt hög syra och en liten
mjuk sötma. Marinera gärna.

Orange körsbärstomat med ett fast
och tjockt skal. En fräsch och grön
doft och en saftig nästan apelsinfrisk
smak. Liten skalbeska i slutet.

Mörkt gul körsbärstomat med tunt
skal och stort kärnhus. Saftig, mogen
smak. En mycket hög syra. Använd i
dressade sallader.

Redetto

Operino

Caldino

Anemay

Organza

Liten röd jordgubbslik tomat, fast
smakrik och äts gärna direkt.

Underbar päronform med grön
botten och orange mot skaftet, söt
smak. Delade eller hela i sallader.

Liten plommonformad tomat i klassisk
tomatröd färg. Rik doft och fantastisk
smak, äts gärna direkt.

Intensivt tomatröd färg, rik på lykopen.
Smak- och doftintensiv med balanserad
syra och sötma. Integrerat skal- och hus.
Mjukt och gräddigt avslut.

Intensivt gulfärgad tomat. Tjockt skal
och integrerat kärnhus. Fin arom och bra
konsistens. Lyser upp en sallad och blir
vacker i marmelader.

Flavorino

Zebra

Yellow Sun

King Creol

Zebrino

En oval, mindre cocktailtomat i klassisk tomatröd färg. Doftintensiv och
saftig med en floral och lite gräsig
smak. Rund, men lite tuggigt avslut.

Rödgrön randig oval cocktailtomat.
Mycket fast i köttet och utmärkt att
grilla.

Liten, citrongul cocktailtomat med ett
riktigt hårt skal. Lättsam i både smak
och doft. Riktigt hög syra och en liten
mjuk sötma. Marinera gärna.

Skiftande röd/grön/brun färg. Hårt,
tjockt skal och saftigt härligt rött kärnhus. Krydda, marinera gärna eller grilla.

Zebramönstrad röd/grön/brun färg.
Djup smak och tydlig grön karaktär.
Läcker färg på kärnhuset dela gärna i
sallad.

– röd miniplommon tomat,15 g

– röd rund tomat, 100 g

– röd jordgubbstomat, 20 g

– röd cocktailplommontomat, 35 g

– gul miniplommontomat, 20 g

– röd körsbärstomat,15 g

– orange körsbärspärontomat, 12-14 g

– grön/röd randig cocktailplommontomat, 40-45 g

Romanella

– grön miniplommontomat, 12-15 g

– orange körsbärstomat, 15-20 g

– röd miniplommonkvist tomat, 15 g

– gul cocktailtomat, 35-40 g

Pozzano

– röd plommontomat, 90 g
Röd plommon stor tomat, något fastare
med mindre kärnhus än vanlig rund
tomat. Ger tomatskivor som är jämna.

– röd maxi San Marzano tomat, 130 g

– röd mini San Marzano-tomat, 20-30 g

– gul körsbärstomat, 18-20 g

– röd cocktailkvisttomat, 35-40 g

– grönbrun cocktailtomat, 40-50 g

– orange mini San Marzano tomat, 20 g

– grönbrun körsbärstomat, 15-20 g
Liten körsbärs tomat i brun/röd/grön
färg. Tjockt skal och ett grönt, saftigt
kärnhus. Smakintensiv med inslag av
gräs. Balanserad syra och sötma.

– gul plommontomat, 70 g

– grön/rödrandig cocktailtomat, 30 g

Plommonformad, klassiskt tomatröd.
Mycket kött och litet kärnhus, lättsam och
neutral i smaken – istället desto matigare.
Perfekt till puréer och såser eller för inläggning.

Tomawak
Flavance

– röd rund ”Torgtomat”, lykopenrik, 80 g
Mörkt röd med tunt skal och stort kärn
hus. En fräsch och grön doft och en
saftig, mogen smak. Använd i dressade
sallader.

Genery
Taymyr

– röd bifftomat, 260-280 g

– röd körsbärskvisttomat, 15 g
Röd körsbärstomat med enbart sötma.
Äts som godis och tar slut med en gång.

Stor röd rund tomat, med flerrikt kärnhus. En given tomat till hamburgaren.

– KLI M ATS M A R T VA L –

– röd oxhjärta, stor hjärtformad tomat,
180-220 g
Vacker, oxhjärtsformad i klassisk
tomatröd färg. Mycket kött och mindre
hus, på sina ställen också ihålig. Mild
och mjuk balanserad syra och sötma.
Skiva till smörgåsbordet, eller varför
inte en carpaccio?

