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TOMATKLUBBENS MEDLEMSBLAD ÅR 2003. 
 
Tomatklubben är till för er som älskar tomater och som inte bara önskar frökatalogernas sortiment utan 
vill ha det där lilla extra och ha lite kul med er tomatodling. Eller bara för att leta upp de godaste av alla 
sorter och söka de som passar det egna odlandet bäst. Ja till och med för de som bara har en fönsterkarm 
eller en balkong så finns det mycket att välja på. Årets tomatlista innehåller 300 olika sorters tomater. Där 
finns för växthus, krukodling utomhus, inomhus ja det mesta man kan tänka sig. Här kan ni pröva er fram 
med färger, former, storlekar och smaker som varierar mycket mer än man kan tro. Nu är det faktiskt inte 
bara sorten som ger smaken, för lite ljus och för lite sol och värme och för mycket kväve så blir det nästan 
ingen smak kvar oavsett sort.  
Tomatklubben har också en annan sida. Genom att odla och ta tillvara riktiga sorter (ej F1-hybrider) så 
drar vi vårt lilla strå till stacken när det gäller att bevara den genetiska mångfalden. Redan idag vet vi att 
tomater innehåller ämnen som gör dem till antioxidanter och skyddar mot cancer. I framtiden när mat 
sannolikt blir mer medicin jämfört med idag så är det kanske nya gener som ska sökas. Då kan bevarade 
gamla sorter vara till glädje liksom vilda. Detsamma gäller för sjukdomar på tomater. Om någon ny 
svamp dyker upp som hotar odlingar så är resistensgener hos en stor genetisk bas lättare att hitta. Med få 
sorter och hybrider och en smal genetisk bas blir vår framtid fattigare. Vi förkastar samtidigt det arv våra 
förfäder jobbat med från de aztekindianer som började tomatförädlingen till gårdagens förädlare. När du 
odlar av dessa tomater så gynnar du inte bara dig själv och din familj med bättre matvanor utan tar också 
på dig ett litet genetiska ansvar för att hjälpa till och bevara det liv som finns på jorden i alla dess former. 
 
Tomater kan vara så mycket mer än de oftast ganska smaklösa standardtomaterna som säljs i butik. Nu 
ska det sägas att det har skett en förbättring de senaste åren men tomatyrkesodlarbranschen borde tänka 
som så, att godare tomater betyder att kunden vill betala mer och dessutom köps det mer tomater. Kunden 
har alltid rätt. Yrkesodlingen har avkastningskrav på sig och förädlingen har tidigare varit inriktad på i 
första hand avkastning och utseende och sekundärt smak. Yrkesodlarna har för lönsamhet för höga 
kvävetal i gödslingen och varmt dygnet runt i växthusen. Jag förstår att de vill ha lönsamhet men vi 
konsumenter vill ha godare tomater. De finns och kan produceras och vi vill ha dem. 
Tomater kan vara så mycket mer än röda runda 100 g. De kan vara stora eller små 5-1500 g, ha många 
utseendeformer från tillplattade, ribbade, ovala, päronformade, avlånga, spetsiga eller runda. Deras 
köttfärg och skalfärg kan variera inom många färgnyanser (vitt, elfenbensvitt, gult, mossgrönt, mörkgult, 
orange, rött, rosarött, brunviolett, svartrött, stripiga och fläckiga).  



De kan vara låga eller höga 20 cm –4 meter (kallväxthus), de kan vara tidiga eller sena och faktiskt även 
lite frosttåliga. Läs igenom och förundras över den variation som finns och  försök hitta vad som du vill 
pröva i din trädgård. Tycker du att tomater verkar spännande ja då ska du absolut läsa min tomatbok, den 
finns i bokhandeln och på bibliotek men kan även köpas från tomatklubben (sista sidan). 
 
Klubbmedlemskap och beställning av fröer.      
Vill du vara medlem i tomatklubben så måste du betala medlemsavgiften 20 kr varje år, betala gärna 
vid din beställning. Det skickas inga inbetalningskort ut. Vill du inte vara medlem så betalar du inte och 
då hamnar du inte i det nya medlemsregistret för kommande års utskick. Bor du i annat land än Sverige så 
kostar medlemskapet 30 kr för att täcka dyrare porto. 
Vid beställning betalas alltid, oavsett frömängd, en portoavgift på 10 kr. Fröna kostar 15 kr / påse varav 3 
kr är moms. En påse innehåller 12-20 frön beroende på frösättning för sorten ifråga. Beställer du tidigt är 
chansen god att alla sorter kommer att finnas som finns i listan men efterhand kommer några sorter att ta 
slut och jag kan bara ersätta dem med att odla nya och det tar lite tid. Därför vill jag att ni anger några för 
er tänkbara reserver. Leverans av frö sker helst inom perioden 1/1-31/5. Därefter kyllagras fröna. 
För att jag ska klara av denna verksamhet måste ni betala mig i förskott och samtidigt ge mig namn 
och adress tydligt. Varje år får jag tyvärr några beställningar utan namn. Beställning per telefon kan 
absolut inte ske.  
Betalning sker på mitt postgiro 417 57 92-3 eller kontant på egen risk. Önskar du medlemsblad även 
kommande år så passa på att betala medlemsavgiften med din beställning. Du bör ha betalt 
medlemsavgiften för det år du beställer frön. Medlemshäftet levereras strax efter nyår eller då 
medlemsavgiften inkommer. Fröbeställningar skickas så fort jag kan. 
Tyvärr kan jag inte ta emot checkar eller postgiroinbetalningar från utlandet. Postgirot kostar 50 kr i 
avgift för mottagande + avgift då man betalar in och checkar kan man nästan inte lösa in och om till en 
hiskelig avgift. För er ombedes ni dölja betalningen väl i kuvert och betalning kan ske i er egen valuta. 
Sänd absolut inga mynt i kuverten, postens maskiner trycker ut dem och förstör samtidigt kuverten.  
Betalar du via Internet så var vaksam på att du får med adressen, det är mycket extrajobb för mig att 
försöka hitta er adress från postgirokonto och är adressen hemlig kan jag inget göra. 
Adressen till mig är; Åke Truedsson, Hans-Pers väg 2, 230 43 Klagshamn Sverige.  
 
Många tror att jag har en plantskola där man kan handla och att jag kan leva på det här, men så är det inte, 
då hade jag blivit väldigt mager. Det är massor med arbete och rysk timpenning. Uppehället tjänar jag 
som ingenjör på stor internationell firma. En del vill besöka mig men jag måste berätta att jag har bara en 
villatomt på 1350 kvadratmeter där det odlas i varje vrå (trångt). Min växthusyta är 45 kvadratmeter och 
till detta 35 kvadratmeter vinterträdgård. Det är ingen visningsträdgård eller trädgårdsbutik utan min egna 
privata växtfotoateljé, experimentverkstad för växter,  fröodling, matodling, min vrå för att njuta och 
umgås med mina växter. Jag är kanske en mänsklig ”Ferdinand under korkeken” fast jag är mer upptagen 
av arbete än han och hinner aldrig med allt mitt huvud vill. Vill ni ändå absolut komma och hälsa på så 
kan man ju fråga om man råkar vara söder om Malmö. Vill man skriva och fråga om något så går det bra 
men då vill jag ha frankerat och adresserat returkuvert medskickat. Sådana brev får alltid svar.   
 
Min tomatfröbank. 
Min fröbank består av ca 400 sorters tomater. Jag försöker ha så många jag kan med i frölistan av dessa. 
Nya tillkommer varje år från likasinnade vänner i hela världen eller från mina årliga resor, framför allt till 
Ryssland som har en sortskatt att ösa ur. En del av sorterna sorteras bort av kvalitetsskäl och alla andra 
gör jag mitt bästa för att hålla liv i. Eftersom jag inte kan odla alla sorterna jag har varje år, jag odlar 
normalt 100 sorter per år, så kommer fröna ni köper att ha olika odlingsår. Odlingsåret finns med på 
påsen. Groddbarheten är normalt god i 5-8 år men max 5 åriga frön levereras till er. Äldre sorter kan vara 
trögare att gro och någon gång kan cocktailtomater ge problem. Fröna är så sortrena jag kan få dem men 
jag kan inte utesluta att där kan finnas något frö av annan sort om ni har otur. 
 
F1-hybrider. 
Jag odlar normalt inte F1-hybrider men kan ibland använda dem som underlag för att ta fram nya bra 
sorter. En F1 hybrid är avkomman efter 2 inavlade konstanta självpollinerade riktiga sorter. Hybriden har 
som F1 extra vitalitet. Tar man frö av en framkorsad F1-tomat så klyver den upp sig i alla de olika 
kombinationsformer som föräldrarna kunde ge upphov till och fördelarna är borta. Därför är det inte bra 
att odla frön av dessa.  



De flesta fröna bryter vidare i kommande generationer och det tar normalt 8 år eller mer innan man har en 
någorlunda stabil sort igen. F1-hybrider är inga riktiga sorter utan bara en hybrid som lever så länge den 
fröfirma som sitter på föräldrarna har lust att odla fram fröna. F1-hybridfrön tas fram genom att 
blommorna på modersorten kastreras (det heter så) varvid kronblad och ståndare tas bort. Kvar blir en 
naken pistill. Till denna förs pollen från fadersorten och skyddas och vi får om allt går bra en tomat som 
är full av hybridfrön. 
 
Sådd och planteringstips. 
När ska man så ? Ja min rekommendation är som följer. Har du växthus med värme så 25/2-15/3. Har du 
kallväxthus så 15/3 – 1/4. Endast frilandsodling 1/4- 10/4. 
Använd miniväxthus i plast med transparent lock. Gärna med insatskrukor eller brätte. Använd endast 
köpt såjord till sådd och absolut inte egen kompost såvida du inte upphettar den till 80-90 grader för 
avdödning av parasiter. Fyll lådan med fuktig, ej blöt, jord och packa-släta till ytan lätt med en brädlapp. 
Märk gärna sidan på lådan med nummer som motsvarar de rader du sår eller märk krukor med nr. Har 
man flera lådor kan man märka dem med A, B, C o.s.v. Allt detta för att kunna bokföra och hålla reda på 
vad som sås. Det går också att jobba med etiketter. Gör grunda hål bara 3-5 mm djupa med en penna och 
placera ett frö i varje. Jag sår 4-5 frön per tvärrad. Bokför noga för minnet är oftast inte så bra efter en tid. 
Fyll hålen efter sådd och vattna lite försiktigt med ljummet vatten. Sätt på locket. Placera vid 20-25 
grader. Efter 3 dagar måste lådan placeras mycket ljust med 12-15 timmars belysning / dag.  Bäst är en 
lysrörspanel med växtlysrör som kan regleras i höjd. Belysningen placeras endast 5 cm från sålådan 
(räknat med normala lysrör – har du en 500 eller 1000 W lampa är det annorlunda). Använd gärna en 
timer för att få regelbunden dag. Har du billigare nattel så inkludera natten i belysningen.  
När du sår är det en fördel att så dvärgbusktomater för sig eftersom plantorna växer sakta i jämförelse. 
Det är också en fördel att ha fröna i skördeårsordning eftersom nya frön oftast är piggast.  
Då plantorna når locktaket tas detta bort. Efter 2-3 dagar är det dags att kruka om tomaterna till 8-10 cm:s 
krukor. Jag använder fyrkantiga för att de är lättare att hantera i en låda. Använd nya eller tvättade krukor. 
Tvätta i riktigt varmt vatten så att inget dumt kommer med (spinn, nematoder etc). Skriver du etiketter 
med namn så se till att du använder permanent skrift annars är det borta med lite solljus. Mina märklappar 
är en liten papperslapp där jag skriver namnet med blyerts eller permanent tusch och sedan tejpar fast på 
krukan med tejp som inte lossnar.     
Tänk efter hur många plantor du behöver lägg till någon i reserv och tänk sedan på vad du ska göra med 
resten. Ge bort till vänner som presenter, kanske sälja, om ingendera så kasta dem. Du har säkert ändå 
massor av plantor att ta hand om. När tomaterna har hamnat i kruka är det viktigt med fortsatt ljus men 
också med kyliga nätter för att få fina plantor. Bäst temperatur är 18-22 °C dagtid och 10-14 °C nattetid. 
För lite ljus och för mycket värme ger långa smala gängliga plantor som inte är bra. Rätt ljus och svala 
nätter ger kompakta fina plantor. Gödsla inte småplantorna. 
Placera krukorna i lådor, gärna med hel botten så att du kan undervattna, så att du kan hantera dem för att 
de ska få rätt ljus, sval natt e.t.c. Blås gärna på plantorna så att de rör sig, detta ger dem mer stjälkstyrka. 
Börjar du med sådd så tidigt att dagsljuset inte kan ta över efter omkrukning så fortsätt med belysning 
mycket nära plantorna. När plantorna är 50-70 cm är det dags att placera dem där de ska växa livet ut. 
 
Odling i kruka ute.  
Jag vill inte rekommendera att odla i jorden utomhus men det går ganska bra om man har bra jord och 
placerar dem mot en varm vägg i lä. Sätter man ett omvänt fotbollsmål av virke och plast så är det som 
växthus. Bättre kan det gå att odla i kruka utomhus. Det ska vara busktomater och minst 20 liters krukor 
där man använder välgödslad köpt eller egen jord. Köpjord är bäst för den är nematodfri. Jag använder 
Simontorps balkonglådejord. Jord där man odlat andra solanumväxter (potatis, petunia, änglatrumpet, 
tobak, paprika, chili, nicandra m.f.) kan ha nematoder som hämmar resultatet. Använd svarta krukor 
eftersom de kan absorbera mest solvärme så att jorden i krukan blir varm. Det gillar tomaterna men det 
kräver vattning minst 3 ggr per vecka om det inte kommer från ovan.  
Tyvärr är det så att vårt skyddande ozonskikt i atmosfären blivit sämre. Detta gör att tomatplantor som 
odlats inne och sätts ut i solljus tar skada av UV-ljuset, bladen bränns och vissnar eller blir fläckiga. 
Därför måste plantorna avhärdas. Sätt ut din plantlåda i skuggan då temperaturen är över 10 °C. Låt dem 
stå ute på detta sätt i 10-14 dagar dagtid och sätt dem sedan i halvskugga ytterligare någon vecka innan de 
planteras i storkruka med solljus. Vid planteringen placeras först ett tunt jordlager i krukan på 2-4 cm. 
Placera därefter tomatplantan i krukan och fyll på med jord. Detta begraver halva plantan men betyder 
större rotsystem och att första tomatklasen kommer längre ned och det blir lägre stabilare plantor. 



Vattna med svag näringslösning från blomningen. Bäst placering av krukor är mot en solig vägg eller 
soligt i lä för vinden.  
De flesta busktomater behöver inte tjuvas men det är en fördel att staga upp dem med 4-5 st 1,5 meter 
höga bambukäppar som sammanbinds i toppen. Detta gäller inte för dvärgbusktomater som normalt klarar 
sig med ett par blompinnar. 
 
Odling i växthus. 
Innan vi tar ut plantorna i växthuset är det viktigt att detta tvättas rent, gärna med såpa. Man kan också 
bränna av lite svavel (gult pulver – apotek, kemikaliehandel) i en burk. Sätt upp burken mellan ett par 
stenar eller på en ställning. Placera en mindre burk med rödsprit under. Sätt fyr. Svavlet kommer att 
förångas och oxideras till svaveldioxid. Gå inte in i växthuset den dagen utan låt allt vara stängt. Redskap 
av järn ska inte vara där vid behandlingen. Den höga dosen av svaveldioxid dödar alla kryp i växthuset 
och även svampsporer.  
Jorden blir efter några år med tomatodling ganska anrikad på nematoder som lever på tomatplantans rötter 
och sänker skörden med upp till 50 %. För att reducera detta problem kan man ibland odla i jordsäckar 
eller i krukor med köpjord, byta ut jorden till 30 cm:s djup eller försöka ha växelbruk. Det kanske hjälper 
om man planterar en del tagetesplantor bland tomaterna eftersom nematoder ogillar tagetes. Byter man 
jord ska man inte ta jord där man odlat potatis eller andra solanumväxter i de senaste åren. Odla helst inte 
potatis nära växthuset för smitta – potatisbladmögel – kan spridas.  
På samma sätt som man planterar i kruka gör vi i växthuset. Vi planterar halva plantan under jord. Det är 
bra om jorden är lucker och porös och inte för blöt. Till att börja med är jorden ganska kall och det 
hämmar tillväxten. Plantavstånd 80 cm. Att odla tätare ger en djungel som är svår att hantera och 
dessutom större risk för svampangrepp (mögel). Sätt snören från taket som plantorna kan avlastas mot då 
de ska växa. Sätt alltid ut en värmefläkt på 1-2 kW i växthuset under våren och hösten och ställ 
termostaten på 5-10 grader. Du kan också placera vattendunkar eller hinkar längs väggarna som 
värmeutjämnare. På detta sätt kan du förlänga odlingssäsongen med ca 1 månad per år. 
Från det att de första små tomaterna ska bildas bör man regelbundet vattna med näringslösning och detta 
ska fortgå tills mitten på augusti. Tjuva tomaterna varje vecka, tänk på att tomatplantsaften färgar starkt. 
Plocka bort alla angripna eller gulnande blad nedtill efterhand. Får du en svart fläck i änden på tomaterna 
så betyder det kalcium (kalk) brist, kalka jorden och vattna mer regelbundet. Spricker tomaterna så beror 
det på oregelbunden vattning. Vissa sorter är känsligare än andra. Installera gärna en Hygromat för 
automatisk gödsling och bevattning (Classicum Växthus säljer (tel. 040-405190). 
 
Användning av tomatskörden. 
Naturligtvis ska du och din familj äta så många tomater ni kan färska. Tomater är goda och nyttiga och 
ger dig även ett visst skydd mot cancer. Där finns även vitaminer i form av C, E, olika B och pro A i form 
av betacaroten och mineraler (kalium, kalcium, fosfor och magnesium). Näringsvärdet är lågt med bara 
210 kcal/kg = 870 kJ/kg – 93 % av tomaten är vatten. Gör gärna en färsk salsa på finhackad tomat, lök 
eventuellt basilika eller koriander eller timjan och lite chili förståss. Man kan kombinera som man vill. 
Men tomater är faktiskt ännu nyttigare tillagade eftersom kroppen då lättare kan absorbera önskade 
ämnen. Att frysa in tomater går bra. Doppa dem några sekunder i hett vatten och flå dem sedan. Packa 
och frys eller konservera. Om du konserverar kanske du ska lägga till lite lök, vitlök och senapsfrön.  
Har du massor av tomater över så föreslår jag att du lägger dem i en stor gryta, eventuellt med några 
droppar vatten i botten och så lite hackad lök och vitlök och någon finhackad chili. Detta får sedan koka 
upp varefter man passerar det för att avlägsna fasta delar. Med ett par kryddmått salt per liter har du en 
tomatjuice som du kan frysa in eller konservera. Vill du göra något mer så värm juicen på svag värme så 
att man indunstar till lagom konsistens på en tomatpasta som med tillägg av 4 matskedar socker och en 
matsked (struken) med salt per liter. En perfekt råvara till såser, oxstek, pizza, pastasås, lasagne, dippa sås 
till scampi fritti mm. Tillsätter du också lite vinäger så har du en god ketchup. Detta är bäst att slå hett på 
burk eller konservera så kan den förvaras länge. På slutet av säsongen gör du på samma sätt med de gröna 
tomaterna så att du får en grön tomatpuré eller ketchup. Häftigt lovar jag. 
Har du köttiga tomater, helst av pastatyp så går det bra att torka dem. Bäst är en därför avsedd frukt och 
grönsakstork av US-modell men det går även bra i ugnen (35 °C) på en plåt med papper under. När du 
sedan vill äta dem så lägg dem först i en marinad av vitlök, kryddor och lite vatten. Beroende på torkning 
kanske en halvtimme. Kolla konsistensen efterhand. Krydda med basilika, oregano, timjan, chili, vitlök, 
rosmarin eller vad du gillar. Lycka till med årets odling 
Klagshamn i November 2002. / Åke Truedsson 



Årets Tomatlista. 
Att dela upp de olika tomatsorterna i grupper är till för att göra det lättare för er. Naturligtvis är det så att 
alla gränser är flytande så inget är perfekt men ändå en liten hjälp. Informationen om sorterna är 
begränsad och smakomdöme finns bara ibland. Det betyder inte att sorterna inte är goda bara att jag inte 
noterat det. Tänk på att bland säkra kort så måste det finnas lite jokrar för upplevelsens skull eller bara 
därför att det är kul. Beteckningen LF finns på några sorter och betyder ”Lite frö” = kan lätt ta slut. 
Planera er odling först och köp sedan det antal som man vill pröva. 
 
Normalstora högväxande för växthus alternativt för tidiga en varm vägg. 
1.    Ace 55   Röd plattrund ca 100 g, halvhög planta medelsen       LF 
2.    Alicante   Röd rund ca 90 g produktiv medeltidig god (UK) 
3.    Alicia Craig  Röd rund ca 90 g produktiv medeltidig god (UK) 
4.    Aljaska   Röd rund ca 80 g produktiv tidig god (Rysk) 
5.    Anastasia   Röd rund ca 90 g produktiv medeltidig god (Rysk) 
6.    Andine   Röd avlång spetsig märklig pastatyp ca 120 g 
7.    Angora   Röd lätt hårig rund ca 90 g hela plantan grå luden produktiv god    LF 
8.    Anna German  Gul oval spetsig i stora klasar ca 80 g produktiv medeltidig (Rysk) 
9.    Aranyalma   Gul rund ca 100 g produktiv medeltidig god (Rysk) 
10.  Azoychka   Gul rund ca 90 g produktiv medeltidig god (Rysk) 
11.  Banana Legs  Gul med gröna senare mörkgula stripor avlång 60 g halvhög (USA) 
12.  Banani   Gul kägelformad med spets 80 g (Rysk) 
13.  Belnyi(vit) Naliv  Ljusröd rund 90 g produktiv medeltidig god (Rysk) 
14.  Bonny Best  Röd 90 g rund god tidig produktiv  
15.  Buratino   Orange oval med lång spets 80 g medelsen god (USA) 
16.  Burpees Longkeeper Röd rund 100-150 g medeltidig (USA)        
17.  Bych ye Serdtse  Röd oval 150 g medeltidig produktiv (Serbisk) 
18.  Cherny mavr (Svart mohr) Svartröd oval 50 g god produktiv medeltidig lång skörd (Rysk) 
19.  Cudo Sveta   Gul oval med spets god produktiv 90 g medeltidig lång skörd (Rysk)  
20.  Dansk Export  Röd rund 90 g god produktiv medeltidig  
21.  De Barao Black  Brunröd oval 150 g pastatyp produktiv medeltidig (Rysk)   LF 
22.  De Barao Red  Röd oval 100 g pastatyp produktiv medeltidig (Rysk) 
23.  De Barao Rosa  Rosaröd oval 100 g pastatyp medeltidig (Rysk) 
24.  De Barao Yellow  Gul oval 100 g pastatyp medeltidig (Rysk)   
25.  Efiop   Svartröd rund 100 g medelsen (Rysk)  
26.  English Breakfast  Röd oval spetsig i stora klasar, 50 g medeltidig produktiv (UK)   
27.  Fakel   Röd rund 80 g medeltidig produktiv (Rysk) 
28.  Flamme   Orange rund 60 g hög carotenhalt medeltidig (USA)  
29.  Fuzzy Pink   Rosaröd rund 60 g medeltidig (USA) 
30.  Ghost Cherry  Vit sammetsskinn 50 g låg avk. Medelsen (USA) 
31.  Giraff   Blek orange 90 g genmanipulerad longkeeper medelsen (Rysk) 
32.  Golden Sunrise  Gul rund 90 g produktiv medeltidig (USA) 
33.  Goldene Königen  Gul rund 90 g produktiv medelsen (Tysk) 
34.  Goldita (efter hybrid) Gul plattrund 35 g medeltidig              
35.  Green Bell   Gulgrön med mörkgröna stripor 80 g oval produktiv medelsen  
36.  Green & Yellow  Gulgrön med mörkgröna stripor 110 g rund medelsen 
37.  Green Zebra  Gulgrön med mörkgröna stripor 90 g medelsen 
38.  Gruchnevy   Röd 80 g päronformad medeltidig (Rysk)    
39.  Gul Holländsk   Gul rund 90 g medeltidig (Holländsk) 
40.  Hartz Feuer  Röd plattrund 80 g medeltidig (Tysk)               
41.  Holland Orange  Orange rund 80 g medeltidig (Holländsk) 
42.  Huong Vuong  Röd plattrund 110 g produktiv medeltidig (Vietnam) 
43.  Iris Candy   Orange, ibland med röd botten 100 g, rund medelsen (USA) 
44.  Ivory Egg   Gulvit oval 80 g medeltidig (USA)         
45.  Japanese Trifele Black Mörkröd oval 90 g tidig (Rysk) 
46.  Japanese Trifele Red Röd päronformad 80 g tidig (Rysk)        LF 
47.  Japanese Trifele Yellow Gul päronformad 70 g medeltidig (Rysk) 
48.  Kondine   Röd rund 90 g produktiv medeltidig god 



49.  Manzano   Röd oval pastatomat 100 g medeltidig (Italien) 
50.  Martina   Röd rund 80 g god medeltidig 
51.  Michurinskij  Röd plattrund 80 g medeltidig (Rysk) 
52.  Mizar   Röd plattrund 150 g medeltidig  
53.  Moldavia glory  Orange 80 g rund medeltidig (Rysk) 
54.  Moneymaker  Röd rund 80 g god medeltidig 
55.  Oligvose   Rosaröd 70 g oval medeltidig 
56.  Olympiade   Röd avlång 150-200 g produktiv medeltidig (Rysk) 
57.  Onix   Röd oval 90 g fast medeltidig (Rysk) 
58.  Orange (Gul) Bourgain Gul 90 g rund produktiv medeltidig god  
59.  Orange Pasta  Orange oval 90 g pastatyp medeltidig   LF 
60.  Orange Potato Leaf  Orange plattrund 150 g medeltidig (USA) 
61.  Peron Sprayless  Röd rund 150 g produktiv medeltidig  
62.  Pirkstine Orange  Orange 80 g avlång pastatyp medelsen (Rysk) 
63.  Pirkstine Röd  Röd 80 g avlång pastatyp medelsen (Rysk) 
64.  Pirkstine Yellow  Gul avlång 80g pastatyp medelsen (Rysk) 
65.  Polistranyi    Röd med orange stripor, plattrund produktiv medeltidig (Rysk) 
66.  Posvjashenie  Röd rund 80 g medeltidig (Rysk) 
67.  Potentat   Ljusröd 90 g rund tidig (Gammal yrkessort Sverige) 
68.  Quiang Feng  Röd rund 150 g produktiv medeltidig (Kina)      
69.  Rajölek   Röd rund 80 g produktiv tidig (Tjeckien) 
70.  Rannij (tidig)  Röd plattrund120 g god tidig (Rysk) 
71.  Red Bison   Röd skinande rund 70 g tidig (USA)     
72.  Rianto   Röd 70 g oval med spets i klasar produktiv medeltidig (Spansk) 
73.  Roma X   Röd oval pastatyp 100 g produktiv tidig 1,5 m planta 
74.  Roter Swerg  Röd plattrund 90 g tidig 1 m planta (Tysk) 
75.  Russian Orange  Orange plattrund 150 g medelsen (Rysk) 
76.  Schugan   Svartröd (svartast av alla) rund 120 g medeltidig (Rysk) 
77.  Scotland Yellow  Gul rund 80 g tidig god produktiv (Skottland) 
78.  Selandia   Röd 90 g rund produktiv (Gammal svensk yrkessort) medeltidig 
79.  Sladskij Krasnyi  Röd rund 90 g medeltidig (Rysk) 
80.  Slivovidnyi   Rosaröd oval 60 g produktiv god tidig lång skörd (Rysk) 
81.  Snow white  Elfenbensvit rund ca 50 g medeltidig 
82.  Soiwi   Röd ??? 
83.  Southern Nights  Svartröd 150 g plattrund 1 m planta medeltidig (Rysk) 
84.  Striped Cavern  Röd med orange stripor oval blockig 90 g medeltidig (USA) 
85.  Stupice   Röd 70 g rund god tidig (Tjeckien)                                   
86.  Tambovskij  Röd plattrund 80 g medeltidig (Rysk) 
87.  Tangella      Orangebrun 70 g rund produktiv god medeltidig  
88.  Tigerella   Röd med orange stripor rund 80 g produktiv god medeltidig 
89.  Tasty    Röd 50 g rund god medeltidig  
90.  Tiger Tom   Röd med orange stripor rund 70 g produktiv god medeltidig 
91.  Tonelet   Orange päronformad 70 g sen  
92.  Triple Crop  Röd rund 100 g medeltidig (Italien) 
93.  Valentina   Röd oval pastatomat 90 g produktiv medeltidig 1,5 m planta 
94.  Viktorina   Röd rysk ??? 
95.  Victory   Röd rund 70 g god medeltidig produktiv 
96.  White Peach  Vit sammetsskinn 70 g medeltidig låg avkastning (USA) 
97.  White Potato leaf  Vit plattrund 100 g god produktiv medeltidig 
98.  Yellow Perfection  Gul rund 90 g medelsen  
99.  Yellow Plum  Gul plommonformad 80 g medeltidig     
 
Stufftomater håltomma för att fylla med något, för växthus. 
100.  Gogo Polystranyi  Röd med orange stripor 70 g medelsen (Rysk) 
101.  Schimmeig’s striped  Röd med orange stripor 80 g håltom medelsen (USA) 
102.  Yellow Stuffer  Gul blockig nästan 4-kantig håltom 90 g medeltidig (USA) 
 



Cocktailtomater högväxande för växthus eller tidiga för varm vägg 
103.  Aranca   Röd rund 20 g produktiv mycket god medeltidig  
104.  Black Sweet Cherry Svartröda 15 g runda mycket goda medeltidiga  
105.  Chio Chio San  Rosaröd oval god tidig 15 g 1,5 m planta (Rysk) 
106.  Gardeners Delight  Röd rund 20 g i långa klasar god produktiv medeltidig  
107.  Gelbe Dattelwein  Gul droppformad i enorma klasar (257/klase rekord) god m.tidig  
108.  Golden Goose  Mörkgul rund 5-10 g låg avk. god medelsen (USA) 
109.  Green Grape  Mossgrön 25 g oval mycket god medeltidig (USA) 
110.  Mei Wei   Röd rund 25 g god medeltidig (Kina)     
111.  Mexican Honey  Röd rund 30 g produktiv långa klasar god medeltidig 
112.  Merlot   Röd oval 35 g produktiv, lång skörd, medeltidig, m.god  
113.  Mirabelle   Gul oval 10-15 g produktiv medeltidig god 
114.  Orange Sweet Cherry Orange 15 g rund i stora klasar söt god produktiv medeltidig 
115.  Petit Pomme Blanche Vit 10 g rund medeltidig (Fransk)     
116.  Phyra   Röd 15 g rund gänglig planta medeltidig  
117.  Red Cherry  Röd 35 g rund god produktiv långa klasar tidig (USA) 
118.  Red Sweet Cherry  Röd 15 g rund söt god långa klasar tidig 
119.  Sun Baby   Gul droppformad 15 g god tidig (USA) 
120.  Sungold (efter hybriden) Orange 15 g rund mycket söt god vildvuxen medeltidig  
121.  Sweet 100 (e.hybriden) Röd 15 g rund söt god långa klasar tidig 
122.  Vild Gul   Gul 5 g rund god vildvuxen planta medeltidig 
123.  Vild Röd   Röd 5 g rund god vildvuxen planta    LF 
124.  Vinograd   Röd 15 g rund gänglig planta (Rysk)    LF 
125.  White Currant  Vit 5 g rund vildvuxen planta låg avkastning medelsen 
126.  White Sweet Cherry Vit 15 g rund söt m.god tidig  
127.  Yellow Cherry  Gul 15 g rund medeltidig  
 
Busktomater för växthus eller utomhusodling i kruka eller friland. 
128.  Alaska Wonder  Ljusröd plattrund 80-150 g ca 80 cm planta tidig produktiv god. 
129.  Agata   Röd plattrund ca 100 g 80 cm:s planta tidig god produktiv (Rysk).   
130.  Balcon Zauber  Röd rund 50-80 g 80 cm planta tidig 
131.  Borghese   Röd 30 g oval 1 m planta tidig produktiv god kan långlagras  
132.  Camp Joy   Röd oval 20 g tidig mycket god 1,5 m planta     
133.  Cesu Agrie (Tidig) Röd plattrund 70 g 80 cm:s planta tidig (Lettland) 
134.  Cherry Salad  Röd rund 25 g god tidig 80 cm:s planta 
135.  Chibikko   Röd rund 20 g tidig 60 cm:s planta (Japan) 
136.  Coldest   Röd plattrund 150 g 1,5 m planta medeltidig 
137.  Dubok   Röd rund 50 g 60 cm planta tidig (Rysk) 
138.  Earliest of all  Röd rund 50 g 70 cm planta tidig  
139   Early Salad  Röd rund 35 g produktiv tidig 1,5 m planta 
140.  Early Sorty  Röd rund 35 g produktiv tidig 1,5 m planta 
141.  Elbertha Girl  Gulorange med röda stripor 90 g hårig grå planta 1,5 m hög 
142.  Eva   Röd 100 g plattrund produktiv mycket tidig bäst friland 02 (Rysk) 
143.  Freiland Fruheste  Röd ribbad plattrund 100 g tidig 1 m planta (Österike) 
144.  Gavrosh   Röd rund 50 g 70 cm planta tidig (Rysk)  
145.  Gajumalas  Röd plattrund 70 g 1 m planta tidig (Lettland) 
146.  Garden Lime  Mossgrön plattrund 150 g tidig (USA) 
147.  Gold Nugget  Orange 20 g rund tidig 1 m planta (USA) 
148.  Golden Plum  Gulorange ovala 100 g produktiv 1 m planta medeltidig  
149.  I3    Röd plattrund 100 g produktiv mycket tidig 80 cm (Rysk) 
150.  Ida Gold   Orange oval 30 g mycket tidig planta 60 cm (USA) 
151.  Idola   Röd rund 90 g tidig planta 80 cm (Rysk) 
152.  Impuls   Röd rundoval fast 90 g medeltidig 80 cm planta (Rysk) 
153.  Ina   Röd rundoval 90 g tidig 80 cm:s planta (Rysk) 
154.  Jelgravas Early  Röd plattrund 80 g 60 cm:s planta tidig (Rysk) 
155.  Katrina   Röd rund 80 g tidig 80 cm planta (Rysk) 



156.  Kotlas   Röd plattrund 70 g på 1 m planta tidig 
157.  Krajova   Röd rund 80 g 80 cm planta tidig (Rysk) 
158.  Latah   Röd rund 80 g god 1,2 m planta medeltidig (USA) 
159.  Latgales   Röd rund 80 g 1 m planta medeltidig (Lettland) 
160.  Lime bush  Mossgrön rund 80 g planta 80 cm medeltidig (USA)     
161.  Lime Green  Gulgrön 80 g på 1 m planta medeltidig (USA) 
162.  Ljana   Röd plattrund 100 g på 80 cm:s planta (Rysk)     
163.  Maskota   Röd 30 g fast rund 50 cm planta tidig (Rysk) 
164.  Manö   Röd 80 g på 80 cm planta produktiv tidig (Ungersk)     
165.  Marjuchka  Röd oval 40 g produktiv tidig god 70 cm planta (Rysk) 
166.  Moskvits   Röd rund 50 g tidig 60 cm planta (Rysk) 
167.  Nevas Early  Röd rund 50 g 70 cm hög planta tidig (Rysk) 
168.  Ogorodnik  Röd rund 80 g fast 80 cm planta medeltidig (Rysk) 
169.  Oktradnie   Röd rund ?? 
170.  Oregon Spring  Röd 120 g plattrund 1 m planta tidig (USA) 
171.  Orenburg   Röd rundoval 80 g 80 cm planta tidig (Rysk) 
172.  Outdoor Girl  Röd 80 g plattrund planta 1 m tidig god 
173.  Peremoga   Röd rund 50 g 80 cm planta tidig (Rysk) 
174.  Pipo   Ljusröd 90 g rund produktiv 1 m planta  
175.  Polan   Rosaröd 100-200 g plattrund medeltidig 80 cm planta (Polsk) 
176.  Polar Gem  Ljusröd 90 g rund produktiv tidig 70 cm planta (USA) 
177.  Raketa   Röd oval med spets 80 g tidig 1 m planta (Rysk) 
178.  Red Alert   Röd 25 g oval produktiv tidig 70 cm planta 
179.  Red Pear   Röd päronformad 15 g tidig 1,5 m planta 
180.  Reisentraube  Röd 20 g oval med spets i stora klasar 60 cm planta (Tysk) 
181.  Robots   Ljusröd rund 80 g tidig 1,5 m planta (Rysk) 
182.  Russian Red  Röd 80 g rund tidig 1 m planta (Rysk) 
183.  Sandpoint   Röd 50 g rund 70 cm planta mycket tidig  
184.  Siberia   Röd 50 g oval tidig 80 cm planta (Rysk) 
185.  Siberian Early  Röd 60 g rund tidig god 80 cm planta (Rysk) 
186.  Sibirjak   Röd plattrund 100 g tidig 90 cm planta (Rysk) 
187.  Sibirskij Skorospelyi Röd rund 80 g tidig 90 cm planta (Rysk) 
188.  Silvery Fir Tree  Ljusröd 120 g plattrund 70 cm planta morotsblad tidig 
189.  Small Fry   Röd 30 g rund tidig 1,5 m planta  
190.  Solguld   Gul rund 80 g tidig 70 cm planta (Svensk) 
191.  Stoikij   Rosaröd 100-150 g rund 80 cm planta medeltidig (Rysk) 
192.  Sub Arctic Maxi  Röd 70 g rund tidig 1,3 m planta (USA) 
193.  Suburjak   Ny Sibirisk ??? 
194.  Talalahin   Röd plattrund 150 g 70 cm planta medeltidig (Rysk)        
195.  Tamina   Rör rund 40 g tidig (Rysk) 
196.  Tigerette gul  Gul med mörkgula stripor 70 g oval planta limegrön 60 cm  
197.  Tigerette röd  Röd med orange stripor 70 g oval limegrön planta 60 cm     
198.  Tiraine   Röd plattrund 100 g fast medeltidig 1,2 m planta (Rysk) 
199.  Tommy Toe  Röd plattrund 35 g tidig 1 m planta 
200.  Tummeliten  Röd 10 g rund 1 m planta (Svensk) 
201.  Utro    Röd fast plattrund 80-150 g medeltidig 1,2 m planta (Rysk) 
202.  Valuta   Röd 100-130 g  plattrund tidig 1 m planta (Rysk)  
203.  Yantarnyi   Gul 40 g rund tidig 60 cm hög sätter frukt vid låg temperatur (Rysk) 
204.  Yellow Pear  Gul päronformad 15 g medeltidig 1,5 m planta 
205.  Zarnitsa   Röd plattrund 100-150 g tidig 80 cm planta (Vitrysk) 
206.  Ziemelu   Röd ??? (Rysk) 
 
Ampeltomater för amplar och krukor ute  eller i växthus – uterum.                                   . 
207.  Pendulina Gul  Gul oval med spets 30 g 40 cm planta vek mycket tidig (S) 
208.  Pendulina Orange  Orange oval med spets 20 g 40 cm planta vek mycket tidig (S) 
209.  Pendulina Röd  Röd oval med spets 25 g 40 cm planta vek mycket tidig (S) 
 



Dvärgbusktomater för krukodling ute eller inne, friland eller växthus. 
210.  Balconi Red  Röd rund 10-15 g 25 cm:s planta tidig (Italien) 
211.  Balconi Yellow  Gul rund 10-15 g 25 cm:s planta tidig (Italien) 
212.  Bemma   Röd rund 20 g på 30 cm:s planta tidig (Rysk) 
213.  Florida Petit  Röd rund 10-15 g 20 cm planta tidig (USA)   
214.  Funcy   Röd rund 60 g produktiv 30 cm planta tidig (Rysk) 
215.  Green Sausage  Gulgrön med gröna stripor, avlång låg avk. 30 cm pl  
216.  Minibel   Röd rund 25 g lång skörd medeltidig (Rysk) 
217.  Santa   Röd rund 25 g 30 cm:s planta (Lettisk) 
218.  Spriditis   Röd rund 15 g tidig 35 cm planta (Lettisk) 
219.  Tiny Tim   Röd rund 10-15 g 30 cm:s planta tidig 
220.  Yellow Canary  Gul 20 g rund tidig 25 cm planta  
 
Bifftomater halvhög eller högväxande för växthus. 
221.  Apelsin   Orange rund ca 300 g halvhög planta god produktiv medeltidig (Rysk) 
222.  B 15   Röd ca 250 g hjärtformad medelsen god (Rysk)       LF 
223.  Beauty Lottringa  Röd m någon orange stripa, veckad plattrund 0,3-1 kg (Rysk) 
224.  Beefsteak   Röd plattrund 0,3-0,5 kg, (Estland)         LF 
225.  Big Rainbow  Gulröd ofta flammig med röd botten, plattrund 0,3-0,6 kg m.sen     LF 
226.  Big Yellow Simpson Orange hjärtformad 0,2-0,4 kg medelsen         LF 
227.  Black Iceberg  Brunröd plattrund 0,2-0,4 kg medeltidig (Rysk) 
228.  Black Early  Brunröd plattrund 0,2-0,4 kg medeltidig (Rysk) 
229.  Black from Tula  Svartröd rund 0,1-0,3 kg medeltidig (Rysk) 
230.  Black Prince high  Svartröd med grönsvarta stripor och överdel 0,2 kg plattrund (Rysk) 
231.  Black Sea Man  Svartröd ca 0,2-0,3 kg rundoval medeltidig (Rysk) 
232.  Blue Fruit   Rosaviolett ca 0,2-0,4 kg plattrund medeltidig (USA) 
233.  Blue River  Rosaröd veckad plattrund 0,2-0,8 kg medelsen (USA) 
234.  Bragger   Röd plattrund 0,3-1 kg medelsen (USA)                    LF 
235.  Burpees Jubilee  Orange plattrund god 0,2-0,5 kg halvhög planta medelsen (USA) 
236.  Caspian Pink  Rosaröd 0,2-0,4 kg plattrund medelsen (Rysk) 
237.  Cementnik   Röd nästan rund 0,3-0,6 kg produktiv god medeltidig (Rysk)          
238.  Charles Green  Mossgrön 0,2-0,3 kg plattrund god (USA) 
239.  Charles Mortage Lifter Röd hjärtformad köttig 0,3-1 kg medelsen (USA) 
240.  Chernomyr  Brunröd plattrund 0,2-0,4 kg, medelsen (Rysk) 
241.  Cherokee Purple  Brunviolett plattrund 0,2-0,3 kg medelsen (USA)  
242.  Chockolate  Brunröd 0,2-0,4 kg plattrund medelsen (Rysk) 
243.  Choko   Brunröd 0,2-0,4 kg plattrund medelsen (Rysk) 
244.  Costoluto Genovese Röd plattrund ribbad (Azterk typ biff) 0,2-0,4 kg (Italien) 
245.  Dixie Golden Giant Orange 0,2-0,3 kg (USA)        LF 
246.  Elfie   Orange plattrund 0,1-0,4 kg medelsen        LF 
247.  Feuerwerk (Fyrverkeri) Röd med explosion av orange strimmor från botten 0,3 kg (Tysk) 
248.  German Bicolour  Gulröd ofta med röd botten plattrund 0,3-0,8 kg medelsen (Tysk) 
249.  German Red Strawberry Röd hjärtformad 0,3-0,8 kg medeltidig (Tysk)  
250.  Gnom   Röd plattrund 250 g produktiv god medeltidig (Rysk) 
251.  Golden Queen  Orange rund 300 g god medelsen (USA) 
252.  Green Wish  Mossgrön ibland med orange plattrund 200 g medelsen (USA)  
253.  Grosse Lisse  Röd plattrund 250 g medelsen (Tysk) 
254.  Hazel Mae   Gulröd ofta med röd botten plattrund medelsen 0,3-0,8 kg (USA) 
255.  Hillbilly   Gulröd ofta med röd botten plattrund sen 0,4-1 kg (USA)      LF 
256.  High Teck Japanese Rosaröd plattrund 0,2-0,5 kg produktiv medelsen (Japan) 
257.  Huge Black  Svartröd 0,2-0,4 kg plattrund medelsen (Frankrike) 
258.  Huge Giant Yellow Gulvit plattrund ribbad 0,3-0,8 kg medeltidig (USA)   
259.  Ispolin   Rosaröd 0,2-0,4 kg rund produktiv medelsen (Rysk) 
260.  Japanese Oxheart  Rosaröd 0,3-1,2 kg hjärtformad medelsen  
261.  Kardinal   Rosaröd plattrund 0,2-0,5 kg medelsen (Rysk) 
262.  Kartofel Nyi  Rosaröd 0,2 kg plattrund medeltidig produktiv (Rysk) 
263.  Kiwi   Mossgrön 0,2-0,5 kg plattrund medelsen (Rysk) 



264.  Kimatoto   Ljusröd plattrund 0,3-0,6 kg medeltidig (Japansk) 
265.  Krim   Svartröd plattrund 0,2-0,4 kg medelsen (Rysk) 
266.  Lillian’s Yellow  Gulvit plattrund ribbad 0,3-0,8 kg medeltidig (USA)   
267.  M17   Röd ??? (Rysk) 
268.  Mammoth German Gold Orange 0,3 kg plattrund medelsen (Tysk) 
269.  Marmande  Röd plattrund 250 g medeltidig halvhög planta 2 m 
270.  Mikarda Sweet  Röd hjärtformad 0,2-0,4 kg medeltidig     
271.  Mom’s   Rödgul ofta med röd botten, plattrund 0,3-1 kg medelsen (USA) 
272.  Orange Brandywine Orange plattrund 200-400 g, medelsen (USA)      LF  
273.  Orange Oxheart  Orange hjärtformad 0,2-0,6 kg medelsen (USA) 
274.  Persimmon  Orange plattrund 0,1-0,3 kg halvhög planta medeltidig (Rysk) 
275.  Pineapple  Gulröd ofta röd botten, plattrund 0,3-0,6 kg medelsen            LF 
276.  Pink Petticoat  Rosaröd 0,2-0,6 kg plattrund medelsen (USA) 
277.  Potiron   Rosaröd 0,2-0,4 kg plattrund (Frankrike)  
278.  Powers Hierloom  Elfenbensvit oval 0,2 kg produktiv medelsen (USA) 
279.  Radinilee   Brunröd plattrund 0,2-0,4 kg medeltidig (Rysk) 
280.  Riga Semie  Röd 0,2-0,4 kg plattrund medeltidig (Lettland)    
281.  Robin Hood  Ljusröd rund 200 g god produktiv medeltidig  
282.  Rozovi Gigant   Röd ca 250 g plattrund medelsen (Rysk)       LF 
283.  Ruby Gold  Gulröd ofta med röd botten plattrund 0,3-0,6 kg medelsen (USA) 
284.  Rysk Oxheart  Röd hjärtformad 0,3-1 kg produktiv medeltidig (Rysk) 
285.  Selvin Yellow  Gulröd ofta med lite röda partier plattrund 0,3-0,8 kg (USA)           LF    
286.  Siniy   Rosaviolett 0,2-0,4 kg plattrund medelsen (Estland) 
287.  Snow ball    Vit 0,1-0,3 kg plattrund medeltidig    
288.  Sneshno Belnyi (Snö vit) Vit plattrund 0,2-0,5 kg medeltidig (Rysk) 
289.  Sunray Gold  Orange rund 0,2-0,4 kg god produktiv medeltidig (USA) 
290.  Water Melon  Röd plattrund 0,3-0,8 kg medelsen (USA) 
291.  White Beauty  Vit plattrund 0,2-0,4 kg medeltidig produktiv 
292.  White Wonder              Vit plattrund 0,2-0,4 kg medeltidig          LF 
293.  Wonder World  Röd 250-350 g plattrund, medelsen (USA)        LF 
294.  Yellow Agrie (tidig) Gul plattrund 0,2-0,6 kg medeltidig (Rysk) 
295.  Yellow of Bijal  Rödgul med röda fläckar plattrund vacker 0,2-0,6 kg (Rysk) 
296.  Yellow Red Cap  Rödgul med röda fläckar plattrund vacker 0,3-0,8 kg (Rysk) 
297.  Yellow Ruffled  Gul plattrund ribbad (original biff) 0,1-0,3 kg medelsen   
298.  Yellow Stone  Gulröd ofta med röda partier plattrund vacker 0,1-0,3 kg medelsen LF                
299.  Zao Fen   Rosaröd 0,1-0,3 kg plattrund produktiv 1,5 m planta (Kina) 
300.  Zhong Shu  Röd 0,2 kg plattrund produktiv lång skörd (Kina)  
 
 
Tomater, dessa spännande användbara frukter från Andernas berg i Sydamerika, som förädlades 
av aztekindianerna i Mexiko före den vite mannens ankomst, som togs om hand av främst Italien 
medan norra Europa var skeptiska och gav tomaterna det hemska namnet ”Varg persika” på latin 
”Lyco persicum”. En kokbok från 1600 talet beskrev tomaterna i matlagningen på följande sätt. 
Tomater kan ätas om de är mycket välkokta, äts tomaterna råa blir döden ögonblicklig. 
I USA var det under tidigt 1800-tal så syndigt att odla tomater att en präst som ertappades med 
att ha en tomatplanta i sin trädgård blev utesluten av kyrkan. 
 
Detta och mycket mer spännande om tomater kan du läsa om i min tomatbok. 
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7.  _________________________________________________________________ Kr ____   
 
8.  _________________________________________________________________ Kr ____   
 
9.  _________________________________________________________________ Kr ____   
 
10.  ________________________________________________________________ Kr ____   
 
11.  ________________________________________________________________ Kr ____   
 
12.  ________________________________________________________________ Kr ____   
 
13.  ________________________________________________________________ Kr ____   
 
14.  ________________________________________________________________ Kr ____   
 
15.  ________________________________________________________________ Kr ____   
 
16.  ________________________________________________________________ Kr ____   
 
17.  ________________________________________________________________ Kr ____   
 
18.  ________________________________________________________________ Kr ____   
 
19.  ________________________________________________________________ Kr ____   
 
20.  ________________________________________________________________ Kr ____   
 
21.  ________________________________________________________________ Kr ____ 
 
Betalas i förskott på postgiro 417 57 92-3 alternativt kontant.        Summa  Kr ____ trsp 
Du glömde väl inte namn och adress överst ? Kopiera gärna detta blad. Vänd. 



BESTÄLLNINGSLISTA TOMATKLUBBEN 2003 
 
   Transport från föregående sida Kr ____   

 
Chili sår vi om möjligt redan i februari - ger bra skörd kommande höst.  
Rocoto,  Capsicum pubescens, mix i härliga färger (vit, röd, brun, orange, gul),  
Perenn storfruktig köttig het chili. Plantorna kan bli 1,5-2 meter höga. Blommor  
lila. Ovanlig här, vanlig Peru - Bolivia. Pris per påse 15 frön 30 kr ………………… Kr ____ 
Jalapeno Capsicum annuum, röda tumlika frukter med medelhög styrka.  
Produktiv 0,5-0,7 meter höga plantor. Pris påse 15 frön 15 kr …………………..…. Kr ____  
Mix chili av olika sorter och arter. Så tidigt (jan-mars). Påse 15 frön 15 kr ……….. Kr ____   
Jalapeno F1 storfruktig, rikbärande, god. Påse 20 kr 10 frön………………………... Kr ____ 
Petit Marsaillaise - liten paprikachili mild gul. Påse 20 kr 10 frön………………….  Kr ____ 
Anaheimtyp – lång röd stor, rikbärande god. Påse 20 kr 10 frön …………………… Kr ____ 
Poblano F1 stor, rikbärande, god, aromatisk. Påse 20 kr 10 frön …………………… Kr ____ 
Paprika jättestora frukter Kantor F1. Påse 10 frön 20 kr ……………………………. Kr ____  
Chili pepper White Fire F1, som liten spetsig paprika. Påse 10 frön 20 kr …………. Kr ____ 
Chili peppar Crerry Bomb F1, rund tjockväggig het. Påse 10 frön 20 kr …………… Kr ____ 
Guldbär (Kapkrusbär) Physalis peruviana. Växthus, påse med ca 20 frön 12 kr …..  Kr ____   
Gyllenbär Physalis pruinosa, liten buske 40 cm hög ger massor med huskförsedda  
mycket söta gul bär ca 7-8 mm i diameter. Odlas på friland. Påse ca 20 frön 15 kr  Kr ____  
Litchitomat Solanum sisymbrifolium,  en taggig släkting till tomat med vackra stora  
vita eller vit-violetta blommor som med pollinering ger 1 cm stora ätliga tomatlika  
frukter. Växthus eller varm plats. Kan övervintra frostfritt. Påse 10 frön 20 kr ..…… Kr ____ 
Salladsmix 5 utvalda delikata sorter + odlingsanvisning för lyckat resultat. Påse 20 kr Kr ____   
Morotsmix med goda rötter i olika färger. Härligt för barn och även vuxna. Orange,  
gul, vit, röd och violett. Pris påse inkl m&p 20 kr ………………………………….. Kr ____  
Havrerot år 1 god rot sp. stekt eller wokad, år 2 vackra olika blommor. Påse 12 kr .. Kr ____ 
Kajplök trevlig vårprimör små topplökar att med anvisning lev augusti 30 kr ……... Kr ____  
Gräslöksfrö från vita, rosa och violettblommande plantor, påse 15 kr ……………… Kr ____ 
Kinesisk avlång jordärtskocka. Form som morötter ganska släta, blomning i oktober  
med gula 5 cm:s blommor om ingen frost. Pris 3-5 knölar 60 kr inkl m&p Begränsat  
antal. Om slut leverans i  november…………………………………………………. Kr ____ 
Solrosrot Helianthus strumosus, Släta rötter 2 cm diamterer 10-15 cm långa. Kan  
användas som jordärtskockor (samma släkte). Blommar med 5 cm:s gula blommor i  
slutet av september-oktober om ej frost, perenn. Pris 3-5 knölar inkl m&p 60 kr. …. Kr ____ 
Havrerot mix av olika sorter med olika blomfärg o form (2:a året). Pris påse 12 kr .. Kr ____ 
Violkungsljus vita och gula, fantastiskt vackra. Påse med massor av frön 12 kr……. Kr ____   
Vallmo vackra storblommiga enkla dubbla rött, vitt och rosa . Påse med frön 10 kr..  Kr ____   
Akleja mix av ca 50 sorter, underbart vackra. Påse 12 kr…………………………… Kr ____   
Digitalis purpurea – vanlig digitalis vacker färgmix. Påse 10 kr…………………… Kr ____   
Digitalis lutea, massor med små gula vackra blommor, perenn. Påse 10 kr……….. Kr ____   
Nattljus vackert gulblommande växt, 1,5 m hög. Påse med frön 10 kr……………. Kr ____   
Solrosmix olika sorter flerblommande. Påse 10 kr…………………………………. Kr ____ 
Bondbönor mix av sorter – några färgade. Påse 12 kr ……………………………… 
Vitlöksbok – Ny Allt om vitlök, 20 sidor, många färgbilder, 60 kr inkl m&p…… Kr ____   
Tomatbok, en ädelsten för tomatälskare, härliga bilder. Pris inkl m&p 180 kr….. Kr ____   
Bok Odlarglädje i Grönsakslandet, praktisk för att lyckas. Pris 180 inkl m&p….. Kr ____   
Bok Odlarglädje i uterum, om sydfrukt mm. Praktisk. Pris 180 kr inkl m&p……. Kr ____   
Häfte om djupsängsodling 4 sidor, 10 kr inkl ……………………………………. Kr ____   
Potatislista med ca 30 sorter, nya franska salladspotatis, gamla mm. mot frankerat adresserat returbrev   
Vitlökslista (leverans augusti) med ca 40 sorter mot frankerat adresserat returkuvert. Även kurs augusti. 
 
Total summa betalas i förskott på postgiro 417 57 92-3 alternativt kontant.  Kr ____ 
Åke Truedsson Hans-Pers väg 2, 230 43 Klagshamn 
I priserna ingår moms och jag betalar F-skatt (företagarskatt).  


