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Odlad i NÄRKE

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.

En riktigt god tomat är ingen slump. 
Den har odlats med omsorg, polli-
nerats av humlor, mognat i sol och 
plockats för hand. Och när den  
kommer från oss är den obesprutad.

Cees och Nynke Groenewegen
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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.

Mocca

Rosa 
körsbärstomat

Mini San Marzano

Gul 
körsbärstomat

Capri

Jordgubbstomat Vulkan

Friskus

Söta Karin

Soltomat

Sombrero Orange 
körsbärstomat

PärontomatHerr Tomat Amber

Röd 
plommontomat

Torptomat

Prinsessan

Våra tomater

Innehållet 
i mixlådan kan 

variera beroende
 på säsong.

Körsbärstomat  
på kvist

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

Piggelin
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