
STOFFELS TOMATEN

Pak eens uit  
met een 

verhandelt smaaktomaten van een  
onberispelijke kwaliteit. Op zoek naar 
tomaten met een unieke smaak, geteeld 
met respect voor de natuur én origineel 

 
het juiste adres.

“De Toma’muse wordt geleverd  
met een heerlijke Toma’rinade.  
Tien minuten in de oven en je hebt  
een heerlijk kant-en-klaargerecht.”

Meer weten? 
Maak je graag kennis met het volledige gamma, wil je  
meer weten over de plasticvrije verpakkingen of wil je een 

met al je vragen. 
Neem contact op via  of  
vul het contactformulier in op 

verwonderlijk gezien het uitgebreide en goed 
doordachte gamma aan tomaten en tomaten-
verpakkingen waarmee deze tomatenspecialist 

een match met één of meerdere van onze 
producten”, verzekert Petra.

noden en wensen van de kleinere retail- en 
groentewinkels. Die houdt er bijvoorbeeld van 
om zijn klanten iets te kunnen aanbieden wat 
niet meteen bij de grotere retailspelers te vinden 

voor deze doelgroep is uitgewerkt”, zegt Petra.

Toma’mix en Toma’muse
“Een mooi voorbeeld hiervan is de aantrekkelijke 
Toma’mix, een tomatenweelde van 1 kg 

“Voor de winkelier die iets wil  
aanbieden wat niet meteen bij de grotere 
retailspelers te vinden is, hebben we een 

specifiek gamma uitgewerkt.”

 
team ook innovatieve verpakkingen en winkelconcepten 
waarmee ze inspelen op de noden van de winkelier. Al 
jaren zijn ze trouwe partner van de grotere retailspelers 
in België, maar meer en meer richten ze hun pijlen op de 
buurtsuper en de groentespeciaalzaken.

“We merken duidelijk een groeiend enthousiasme voor 
onze producten bij deze afnemers”, zeggen Paul en Petra 

geteeld worden. Alleen al het zien van de 
verpakking doet kopen”, vervolgt Petra. Een 
meegeleverde staalkaart geeft meer uitleg  
over de soorten.

De culinaire meerwaardezoeker heeft zich al 
enthousiast getoond over de Toma’muse, een 
tomatenvariëteit die omwille van zijn structuur 
en smaakeigenschappen ideaal is om te 
gebruiken in de oven of op de grill. “De  
Toma’muse wordt geleverd met een heerlijke 
Toma’rinade. Deze kan over de tomaten 
gestreken worden. Tien minuten in de oven  
en je hebt een heerlijk en kant-en-klaargerecht. 
In de zomermaanden is de Toma’muse ook 
beschikbaar in een gemakkelijke aluminium 
ovenschaal. Heel wat slagers bieden dit aan  
als vegetarisch alternatief voor op de BBQ.”
Ondertussen is de Toma’muse-familie  

De Toma’muse wordt geleverd  
met een heerlijke Toma’rinade. 

De Toma’mix verpakt 1 kg tomatenvariëteiten  De Toma’muse is ideaal om te gebruiken  
in de oven of op de grill.

uitgebreid met enkele kleurrijke varianten 
waarmee je echt verleiden kan”, knipoogt Petra. 

 
een bondgenoot geworden. Eén die we heel 
graag voorzien van unieke tomatenconcepten 

enthousiasme verteld wordt.”   
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