
Rosa körsbärstomat
Med den överraskande smakförstärkaren 

umami.

Mini San Marzano
En tomat med karaktärsrik smak 

och fast skal.

Gul körsbärstomat
En tomat som med sin pigga smak kan 

användas till sallad eller ätas som den är.

Krusbärstomat
Smakrik tomat med fast konsistens 

och en överraskande smak.

Jordgubbstomat
Fast tomat med rolig form och god smak. 

Passar perfekt som snacks.

Vulkan
Plommonliknande tomat med len och  

mild smak.

Friskus
En tomat med tjockt skal, fast kött  

och en frisk syrlighet.

Söta Karin
En fast tomat som är lätt att tugga i  

sig som snacks. 

Piruett
En näpen tomat med mycket smak som 

gör en piruett i munnen.

Soltomat
Syrlig tomat med fin färg och fast kött.

Orange körsbärstomat
Fräsch tomat som med sin pigga smak  

passar väldigt bra i exempelvis en sallad.

Pärontomat
Saftig tomat med söt och mild smak.

Amber
En bärnstensfärgad tomat med 

frisk och syrlig smak.

Röd plommontomat
Kan med sitt fasta kött och goda smak

 användas till det mesta.

Torptomat
Smakar som tomater gjorde förr. 

En klassisk, god smak.

 

Mocca
En god tomat med tjockt skal  

och spännande färger.

Orange tomat
Mild tomat med len smak. 

Fast kött.  

Klassisk röd tomat
Välsmakande allround-

tomat.

Gul tomat
Frisk, mild smak.

Grön kvisttomat
Inspirerad av filmen "Stekta gröna tomater"? Då är 
detta rätt tomat. Den kan stekas, grillas, kokas eller 

läggas in!

Brun körsbärstomat på kvist
En smakrik och god tomat med ett lite tjockare skal.

Röd körsbärstomat på kvist
En utsökt tomat med söt smak.
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Sombrero
En vacker och lättäten tomat med mild smak  

och klädsamt utseende.

Herr Tomat
Inspirerad av Elsa Beskows karaktär från  

”Görans bok”. Mild smak, fast kött  
och saftig. Passar att grillas.

Äppeltomat
En tomat med fräsch smak. Knaprig i både kött och  

skal, blunda och tänk på ett Granny Smith-äpple.

Oliv
Liknar en oliv till form och färg  
och har en len och unik smak.


