


Wat maakt Stoffels Tomaten zo 
anders dan de standaard tomaten?

Een tomaat moet lekker zijn en daarom zet Stoffels tomaten 
bewust in op smaak! Niet de zon of het seizoen bepaalt de 
smaak en de textuur van tomaten, maar wel hun genen, de 
toegepaste teeltwijze en de gebruikte bodem. De zon draagt 
zeker bij aan de smaak, maar geeft toch vooral het zomers 
smaakgevoel. Hoe zit het dan echt:
  
GENETICA

De smaak van een tomaat wordt in eerste instantie bepaald 
door de genetica. Daarom gaat Stoffels Tomaten wereldwijd 
op zoek naar tomaatvariëteiten met precies de juiste 
smaakgenen. Om dit uit te testen hebben we jaarlijks meer 
dan 100 proefrassen in onze serres. Let wel, smaak is niet 
noodzakelijk een synoniem voor zoet. Smaak is een meer 
complex verhaal. Zoals bijvoorbeeld een  evenwichtige 
zoet- zuur balans die op een natuurlijke manier 
versterkend werkt. Sommige soorten zijn eerder kruidig 
met een duidelijke nasmaak. Ook de textuur beïnvloedt de 
smaakbeleving. Een knapperige beet, heel sappig of net wat 
meliger, geeft toch weer een heel ander smaakeffect.

TEELTWIJZE

Naast genetica bepaalt de teeltwijze de smaak van de 
tomaten. Een plant kan zijn energie schenken aan het 
produceren van veel tomaten met weinig smaak of 
aan een beperkter aantal tomaten met meer smaak. De 
keuze voor minder productie maar wel met smaakvolle 
rassen is dan ook een evidente beslissing bij Stoffels. 
Standaard rassen produceren een 80 kg /m2 terwijl we 
bij Stoffels met variëteiten werken die maar 30 kg /m2 
opleveren. 

BODEM/TERROIR

De keuze van de bodem is niet te onderschatten. De 
reguliere serreteelt gebeurt op watercultuur. Daar 
doen we bij Stoffels niet aan mee. Alle Stoffelstomaten 
groeien in een organische bodem. Dit is een potgrond 
met kokossubstraat als basis waarin een natuurlijk 
bioleven van schimmels en bacteriën zorgen voor 
een natuurlijke balans die ingrijpen met fungicide 
overbodig maakt en zeer bepalend is voor de 
smaak van de tomaten. Net zoals bij wijn staan die 
factoren in voor een apart terroir. In onze productie 
maken we maximaal gebruik van biologische 
bestrijdingsmiddelen waarbij zinvolle insecten de rol 
van spuitbus overnemen  zodat men onze tomaten 

zonder wassen kan opeten.
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