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TOMATEN VAN HOLLANDSE BODEM
Augustus is schitterende maand op productgebied. Er zijn
ontzettend veel mooie producten van Hollandse bodem
verkrijgbaar. Eén daarvan is de Firenze tros cherry tomaat.
Deze hebben we al langere tijd in ons assortiment van teler
Brazander te Bleiswijk.
Zeer recent hebben we daar twee soorten cherry tros tomaten
aan toegevoegd. Dit om eenheid en herkenbaarheid te geven
aan de smaak, grote en kleur van de diverse soorten.
Naast deze drie cherry tomaatsoorten zullen we ook Bio
speciale tomaatrassen van Biofoods te Almere gaan voeren.
Dit zullen unieke rassen zijn die we per kilo gaan verpakken in
een cherry mix en grote tomatenmix. U komt ze vanzelf tegen
op onze bestelsite, Instagram (miedema_agf) en Facebook
(Miedema-AGF).

De Firenze
tros cherry tomaat
De Firenze tros cherry tomaat is
aromatisch zoet van smaak, de
kleur is licht rood. Deze tomaten
hebben een doorsnede van 2530 mm en dat kan in hele warme
periodes uitlopen naar 35 mm.

Wilt u graag een aantal soorten Testen? Neem
contact met ons op en wij verzorgen samples.

De Arezzo
tros cherry tomaat
De Arezzo tros cherry tomaat
is een fijne volzoet van smaak
en donkerrood van kleur. Deze
tomaten hebben een doorsnede
van 20-25 mm.

De Firenze is jaarrond verkrijgbaar
van Hollandse bodem.

De Arezzo tros cherry tomaat
is jaarrond verkrijgbaar van
Hollandse bodem.

Tros cherry tomaat Firenze,
3 kilo
Artikelnummer 3441

Tros cherry tomaat fijn Arezzo,
3 kilo
Artikelnummer 3443

De Rimini
tros cherry pruim tomaat
De Rimini tros cherry pruim
tomaat is een zoete donkerrode
tomaat. Deze tomaten hebben een
doorsnede van 25-35 mm.
De Rimini tomaat is van half maart
t/m November verkrijgbaar van
Hollandse bodem.
Tros cherry pruim tomaat Rimini,
3 kilo
Artikelnummer 3456
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