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Kwaliteit smaakt beter

HET IS DE TIJD VAN DE TOMATEN 
BIJ MIEDEMA-AGF
De lente is in volle gang waarbij we in Maart al verwend zijn 
geweest met een record aan het aantal zonuren.

April is traditioneel de maand van asperges, de eerste 
aardappelen uit Malta maar ook zeker de maand van een 
diversiteit aan tomaten.
Afhankelijk van het soort komen de tomaten uit Nederland, België, 
Frankrijk of Spanje.
We hebben een leuke selectie gemaakt van een aantal soorten 
die Miedema AGF heeft.

MIEDEMA-AGF
-  Levert 6 dagen per week tot in de koeling.
-  Haalt veel producten rechtstreeks van de 

teler.
-  Indien gewenst kunnen we gericht culinair 

advies geven.
-  Ontwikkelen snijmixen op wens en maat.

Kumato 
tomaten, 
6 kilo
Artikelnummer 7511 
De kleur is prachtig  goudbruin tot diepbruin. De smaak 
intens en zoeter dan de gewone tomaat.
Ook de kumato tomaat rijpt van binnen naar buiten.

Wilde  
tomatenmix, 
3,5 kg 
Artikelnummer 
7527
Een mooie variabele 
mix aan tomaten uit 
het seizoen. De mix 
kenmerkt zich door de 
verscheidenheid aan kleur en vormen.

San marzano 
tomaten, 4 kilo
Artikelnummer 7516
Deze langwerpige tomaat heeft een rijke complexe 
smaak. In Italië verwerken ze deze tomaat veel in (pasta)
sauzen en drogen ze het in de zon.

Coeur de boeuf  
tomaten, 3 kilo 
Artikelnummer 7512
Deze tomaat rijpt van 
binnen naar buiten. 
Het sap en zuurgehalte 
is laag wat hem er 
geliefd maakt voor 
bijvoorbeeld de Caprese 
bereiding.

Tomberrie’s, 125 gram  
Artikelnummer 7501 rood
Artikelnummer 7506 geel
De kleinste tomaat in de wereld, 
ze zijn 0,5-1 cm in grote. 
Ze zijn fris zoet 
van smaak.


