
1. Tomat ’Glorie du Rhin’.   

Alm. god, rød, sød og saftig. 

Højtydende, sund og kuldetolerant. 

Dyrkes i drivhus og på friland. 

 

 

2. Tomat ’Dorenia’ ca. 50-70 gr. 
Rød, sød og velsm. golfbold størrelse.   

Giver tidligt og stort udbytte.  

Velegnet til dyrk. i drivh. og på friland.  

Modstandsdygtig mod skimmel 

 

3. Tomat ’Monymaker’ ca. 100gr. 

Alm. god tomat til drivhus og friland. 

Rig, sød, saftig og god smag. 

Højtydende, sund og kuldetolerant.  

 

 

4. Tomat ’Black Truffle’. Smuk, mørk.   

 Sund, god og velsmagende tomat.  

Kan klare drivhus og friland. 

 

 

5. Tomat ’Kozula 125’ 

Saftig, krydret, sød og aromatisk 

med kraftig tomatsmag. 

En af de bedste Kozula varianter. 

 

 

6. Tomat ’Haley’s Sweet Mystery’. 80 gr. 

Meget sød og velsmagende. Middeltidlig. 

7. Bøftomat ’Red Beauty’. Utrolig smukke t. 

Sund, yderig og livskraf. plante. Store, friske,   

 faste, søde og velsmagende tomater. 

 

8 Bøf tomat ‘Blue Beauty’. .Utrolig smukke. 

Blå/røde til mørkerøde tomater. Sund plante. 

Søde, milde og saftige tomater. 

 

9 Bøf tomat ’Black Beauty’. Utrolig smukke. 

Blå/rød/sort, store og saftige tomater. Sund pl. 

Dyb, rig, sød, kompleks, krydret smag.  

 

10. Bøf tomat’ Lucid Gem’ Smuk, fremr. smag 

Frisk og frugtagt. Lang holdbar. Sygd. resist. 

 

11. Bøf tomat ’Black Yum Yum’.  

Fast god, kødfuld, sød og rig smag. 

Hårdfør og sygdomsresistent. Stort udbytte 

 
12. Bøf tomat ’Grandfather Asloch’.   

Usædvanlig søde, saftige og lækre tomater. 

Sund og højtydende plante. 

 

13. Bøf tomat ’Ananas Noire’ 

Smuk, gul med røde striber. 

Meget velsm., kødfuld og kernefattig. 

 

Bøf tomat ’Berkeley tie dye heart’. 

Stor, smuk med krydret og intens smag. 

 

RAF bøf tomat. Rød/grøn smagsbombe.  

En af de mest velsmagende tomater. 



14 Cherrytomat ’Gardener’s Delight’.  

’Gartenfreude’ Sund og yderig. 

Velsmag. søde 25 g rød tomat i lange  

klaser. Velegnet til drivhus og friland. 

 

 

15. Cherrytomat ’Ingrid’. Fantastisk sød  

Smukke lange klaser af blanke frugter 

Tidlig, sund og yderig. Drivhus og friland. 

 

16 Cherrytomat ’Philamina’. 

 Faste, gode, røde cherrytomater.  

Robust frilandssort. 

 

17 Cherrytomat ‘Nebula’. 
Sød, rund og velsmagende tomat.  

Sund og yderig pl. Også velegn. til friland. 

 

18. Cherrytomat ’Favorita’ 

Lange klaser med søde, lækre små tomater. 

Vundet i smagstest mange år. F3 frø 

 

19 Cherrytomat ’Annies Singapore’ 

Store let druef., søde og saftige cherrytomater.  

 

20 Cherrytomat ’Garnet’. Mørk orangerød. 

Sund og produktiv. Utrolig velsmagende. 

 

21. Cherrytomat ’Kiss the Sky’. 

Maghonifarvet. Lækker, sød og bæraktig. 

Sund og produktiv. Utrolig velsmagende. 

22 Cherrytomat ’Lindhard’s Lilac Jewel’.  

 Utrolig smukke og velsmagende. Farven ændrer 

sig fra sort til pink og fersken. Yderig.+ friland. 
  

23. Cherrytomat ’Clackamas Blueberry’ 

Indigo blåbærtomat. Er utrolig smuk, plante. 

Sød, saftig ,smuk og sund. 

 

24 Coctailtomat ’Toftegaards Sortstribede’ 
Mørk, sortrød m. grønne striber.  

Aroma af hyben og honning. Velegn. til semi-dr 

 

25 Cherrytomat ’Goldita’. 20- 25 gr. Tidlig. 

Smuk, rig og god smag. Yderig og sund plante. 
 

26 Cherrytomat ’Sunrise BumbleBee’. 15- 25 gr. 

God sød, sprød, sund og yderig cherrytomat. 

 

27. Cherrytomat ’Black Cherry’ 

Kendt og elsket.  

 

28. Cherrytomat ’Snow White.’  

Sød, sprød, med aroma af appelsin. Sund og god. 

 

29. Cherrytomat ’Wee Tang Shebang’. 

Tidlig, sød og velsmagende.(lig Sungold) 

Sund og højtydende plante. 

 

30 Coctailtomat ’Violet Jasper’.  

God, sød kompleks smag. Højtyd. Sygd.resist. 

  

a. Coctailtomat ’Green Zebra’,’Pink Vernissage’. 



31. Dadeltomat ’Lottes dadel’ Sliktomat. 

Sund og yderig plante. Sprøde og søde. 

 Velegn. til drivhus og friland. 

 

32. Dadeltomat  ’Toftegaards Miniblomme’. 

Bedst i smagstest. Sød og sprød. Også friland. 

 

33. Blommetomat ’Lucky Tiger’. 

Bedste grønne sort. Meget sød, sund og yderig.   

 Også velegnet til friland. 

 

34. Blommetomat ’San Marzano Isa’. 

God, sød, saftig og lækker. Sund og yderig plante. 

 

35. Blommetomat ’Sweet Tooth’.  

Kødfuld tomat med stor smag. Yderig og god. 

 

36. Tomat ’Mila’. 60 – 120 gr.+ friland 

Lækkerbisken, produktiv russisk sort. 

 

37. Blommetomat ’Prince Zebra’. + friland 

Sød, saftig med let krydret smag. Sund og yder. 

 

38. Blommetomat ’Gunillas Ministar’. + friland. 

Utrolig lækker. Kan gemmes længe. Yderig. 

 

39. Blommetomat ’Black Roma’.  50-70 gr. 

God fast, sød og krydret tomatsmag. 

Yderig og sund. Også velegnet til friland. 

 

40. Blommetomat ’Candy Sweet Icicle’ 

Meget rig og sød frugtagtig smag.20- 40 gr. 

41. Blommetomat ’Cuban Pepper Like’. 

Utrolig store og fine tomater.  

Dejlig krydret smag og godt udbytte. 

 

42. Stor dråbeformet tomat ’Hottabych’. 

Stor saftig, pink tomat. God smag. + friland. 

 

43. Blommetomat ’Brads Atomic Grape’. 

Utrolig lækker lille blommetomat.  

 

44. Blommetomat ’Boars Tooth’. 120 gr. 

Stor, lækker, kødfuld med rig tomatsmag. 

Skærefast –revner. Få sidesk. Behø. ikke nippes 

 

45.  Blommetomat ’Evans Purple Pear’. 

Dejlig, krydret og rig smag. Sund og yderig.  

Kartoffelbladet. Også velegnet til friland. 

 

46. Blommetomat ’Wheatley’s Frost resistant’. 

Små ovale, pinkf. faste t. m. skøn syrlig smag. 

Tidlig. Højtydende. Giver godt og længe. + fril.  

 

47 Blommetomat ’Ildi’ Multiflora. 

Store klaser m. friske, søde druefor. frugter. 

Kan holde sig frisk længe. Velegn. friland. 

 

48. Blommetomat ’Reverend Michael Keyes’. 

Multiflora. Store klaser m. søde velsmag. tom. 

Tidlig. Stort udbytte. Også velegnet friland. 

 

49. Blommetomat ’Drk 946’. ca. 30 gr.  

Smag af drue og figen. Veleg. til semi-dreid 



50. Busk Dwarf tomat ’Pink Passion’.  

Lækre hjerteformede frugter. Højde ca. 120 cm. 

En hel unik tomat. Ca. 100- 180 gr. + Friland. 

 

51. Busk Dwarf tomat ’Orion’s Belt’. Ca. 60 gr. 

Velsmagende frugt med let krydret smag. +Fril. 

Smuk og sund plante. Fin i krukke. Ca. 140 cm. 

 

52. Busk Dwarf tomat ’0-33’   60- 200 gr. 

Søde og velsm. Meget tidlig. Kuldetolerant. 

Velegnet i krukke og på friland. Ca. 1 m. 

 

53. Busk krukke tomat ’Blaue Zimmertomate’. 

Utrolig smuk, mild, syrlig og yderig tomat.  

Modner fra sort til rød. Ca. 40 cm. Tidlig. Fril. 

 

54. Busk tomat ’Beavelodge Slicer’ ca. 65 cm. 

Tidlig, sund og yderig. Canadisk sort. Friland. 

 

55. Busk tomat ’Zagadka’ 80 -100 gr. 

Rund rød meget velsmagende tomat. Tidlig. 

Moldivisk sort. Velegnet til friland. 

 

56.Busk tomat ’Doucet’s Early Quebec Market 

God, sød, tidlig og højtydende. Kuldetolerant. 

Velegnet til friland. 

 

57. Krukke/busk/ampeltomat ’Small Egg’. 

Spinkel, men stor vækstkraft. Friske/søde. 

 

58. Krukke/busktomat ’Tarfuto’.  25- 40 gr.  

God, mild og sød. Ca. 50 cm. Veleg. Til friland. 

59. Dwarf tomat ’Velvet Night’. Højde ca. 1 m. 

Ranketomat med fremragende god smag. 

Tidlig, højtydende. Ca. 50 gr. Velegnet friland. 

 

60. Krukke/ampel/busktomat. ’Garten Perle’. 

Pink/røde lækre, søde, tidlige 15 -20 gr. 

Testvinder.  

 

61. Krukke/ampel/busktomat. ’Fuzzy Wuzzy’. 

H. ca. 20- 40 cm. smuk lodden, grå/blåt løv. 

Mild, delikat smag.40- 80 gr.  

 

62. . Krukke/ampel/busktomat ’Ida Gold’. 

Tidlig, lavtvoks. Gerne beskyttet mod regn. 

Milde, søde og saftige tomater på ca. 30 gr. 

 

63. Krukke/ampel/busktomat ’Malenki Prints’. 

Meget tidlig, lille, god, ca. 35 gr. Rød tomat  

Ca. 35 cm. høj. 

 

64. Krukke/ampel/busktomat ’Romello’ 

Tidlig, god og sød blommet. Ingen revnetilb.  

Sund og rigtbærende. Ca. 1 m. høj. 

 

65. Busk Ribstomat ’Barbiniaka’. Ca. 15 gr. 

Mange små fine t. hele sommeren. 130 cm. 

Velegnet til friland. 

 

66. Vintertomat ’Principe Borghese’. Busk. 

Sød, god, faste og aromatiske blommetomater.  

Kan plukkes i klaser og bruges hele vinteren.  


