
ONZE TOMATEN  
Een overzicht

Wist je dat er meer dan 15,000 verschillende soorten tomaten 
zouden zijn? Zo veel keuze!!! 

Elk jaar hebben we er 30-40 verschillende soorten bij ons op het 
veld. ;-) 

Sommigen komen elk jaar terug, maar elke jaar zijn er ook 
nieuwe ‘op proef’. 

Hoe kiezen we onze tomaten? 

We hanteren verschillende selectiecriteria: 

• Ze moeten LEKKER zijn! 

• Ze moeten ook PRODUCTIEF genoeg zijn om een plaats te verdienen, met uitzondering van de 
reuze tomaten, die minder, maar grotere tomaten maken. 

• Het liefst van al werk ik met ZAADVASTE rassen, in plaats van hybrides. Het leuke aan zaadvaste 
rassen is dat je er zelf zaad van kan oogsten om opnieuw te zaaien of om te delen met 
vrienden. Hiermee hebben zaadvaste rassen ook allemaal hun eigen verhaal en land van 
herkomst. Bij ons zijn er, bijvoorbeeld, tomaten die oorspronkelijk uit een winkeltje in de 
Spaanse Pyreneeën kwamen, een lekkere Roma-tomaat via-via, en verschillende andere meer 
gekende ‘oude rassen' / 'anciennes variétés' / 'heirloom' tomaten, zoals 'Rose de Berne', 
'Ananas Noire' of 'Rosa de Barbastro’… 

Helemaal anders dan een hybride ras, dat in een labo ontwikkeld is. Van een hybride kan je ook 
zaad oogsten, maar het jaar er op krijg je een andere soort tomaat omdat een hybride maar in 
de eerste generatie na de kruising (= F1 of 'Filial Generation 1') het beoogd resultaat geeft.  

• In een paar uitzonderlijke gevallen kies ik tóch voor een hybride omwille van bepaalde, 
bijzondere kenmerken. Sun Gold F1 – oranje kerstomaat – is hier een van. Verschrikkelijk lekker 
en productief. 

• En dan laat ik mij gaan! Jullie hebben een paar jaar kunnen stemmen voor jullie favoriete 
tomaten en daaruit bleek dat de meesten ook graag houden van de 'specialekes', die je 
minder gemakkelijk in de winkel vindt. Leuk! Dus, daar zijn we dan met groene, zwarte, rose, 
oranje, gestreepte tomaten in heel wat verschillende maten en vormen! 

Geniet van het ontdekken van de variëteiten van dit jaar. 



RIJPE TOMATEN 
Hoe weet ik of die groene, oranje, roze, zwarte… tomaat rijp is???

Om te beginnen – VOEL de tomaat! Het moet niet steenhard zijn. Het zou een beetje moeten 
meegeven. 

Ten tweede, vergelijk alle tomaten die aan een plant hangen:  

• ALLE onrijpe tomaten zijn groen.   

• ALLE rijpe tomaten hebben een andere kleur 
dan groen, zelfs een 'groene' tomaat. Vergelijk 
de tomaten die aan 1 plant hangen 

Verwacht niet van een roze of een zwarte tomaat 
dat die rood wordt. ;-) 

Green Zebra: rijp en onrijp

Rose de Berne: rijp = ROOS

Purple Bumblebee: rijp en onrijp

Noire de Crimée: rijp en onrijp



TOMATEN: 
Hoe oogsten?

Het klinkt misschien grappig, maar 'een tomaat is geen prinsessenboon'! ;-) 

Dus, NIET er zo maar aftrekken, zoals bij de boontjes! 

De stengel van een tomaten heeft ‘gewrichten': 

Als je met je duim hierop drukt, komen de meeste 
tomaten tamelijk vlot los:  

OPGELET – de reuze tomaten komen moeilijker los – de plant houdt deze zwaargewichten 
stevig vast om te voorkomen dat ze er af zouden vallen. Neem eventueel een snoeischaar of een 
SCHERP mes om deze los te snijden. 

Het resultaat zijn tomaten mét een stukje stengel er nog aan. Deze bewaren ook beter dan 
zonder. 

      

Smakelijk!



ONZE TOMATEN:  
Soorten tomaat?

Dit jaar hebben we tomatenfiches met wat basisinformatie over elk ras.  

Hier de basis categorieën die wij hanteren:    

Kerstomaat 
Spreekt voor zich. Weer veel variëteiten, vormen en kleuren dit jaar! 

Black Cherry, Sungold, Blush, Bumblebee Sunrise, Trixie, Goldiana, 
Midnight Pear, Garnet, Pinky, Sakura 

Sla-tomaat 
Iets groter dan een kerstomaat.  

Ruthje, ‘Zwarte sla’, Jaune Flamme, Trèfle du Togo,  

Green Zebra 

Pruimtomaat (of Roma…) 
De klassieke, droge, Italiaanse tomaat. Ideaal om saus van te 
maken omdat er weinig pitjes en sap is.  
Profilique de Falisolle, Speckled Roman, Roma via Gerd (onbekend) 

Vleestomaat 
Stevige tomaten die je in schijven kan snijden om op de 
boterham te leggen. Of een carpaccio van maken. Of…  In het 
Engels noemen ze deze ‘Slicer’ tomaten. ;-) 
Binnenin heb je meestal vier tot zes ‘kamers’. Dit maakt de tomaat 
steviger dan de standaard tomaat met twee of drie kamers. 
Heerlijk om rauw te eten. 
De meeste andere tomaten bij ons… 



ONZE TOMATEN: 
Wil de echte Coeur de Boeuf nu opstaan?

Iedereen kent de naam, maar er heerst ontzettend veel verwarring rond wat een ‘echte’ Coeur de Boeuf 
tomaat is. 

De naam zegt het al: ‘Coeur de Boeuf’ of ‘Ossenhart’. De ‘originele’ Coeur de Boeuf heeft de vorm en de 
grootte van een ossenhart waarnaar de tomaat genoemd is.  Deze Coeur de Boeuf vind je niet in de 
winkel (wél bij ons in de tunnel in twee kleuren ;-). Deze tomaten zijn glad, niet of lichtjes geribd en 
hartvormig. De vrucht heeft brede schouders en een smal uiteinde. De kleur is eerder donkerroze zowel 
buitenkant als binnenkant. De vrucht is bijna niet hol, bevat veel vruchtvlees en heel weinig zaden. 

Dit zijn oude rassen, waarschijnlijk oorspronkelijk uit Italië. 

De  “commerciële” Coeur de Boeuf, die aangeboden wordt in 
de groentewinkels en warenhuizen lijkt helemaal niet op de 
originele Coeur de Boeuf.  Dit type Coeur de Boeuf is dan 
genoemd naar de Italiaanse stad Albenga of ook genoemd 
type Liguria (de regio in Italië waar Albenga ligt). 

De vruchten zijn peervormig en afhankelijk van het type sterk of 
matig geribd. De vruchten zijn iets meer hol en bevatten meer 
zaden. Alhoewel de vruchten aan de buitenkant soms nog wat 
onrijp lijken en eerder oranje zijn met zelfs wat groenige 
vlekken soms, is de binnenkant toch al mooi rijp.  

Je zou kunnen stellen dat dit een nieuwe Coeur de Boeuf is die 
in het laatste decennium door de professionele groentehandel 
tot leven gewekt is. Alhoewel deze versie van de Coeur de Boeuf 
als zaadvaste tomaat bestaat, zijn de meeste die je in de winkel 
vindt hybrides. Bij ons hebben we de mooie ‘Liguria’ staan, die 
zaadvast is. 

(Dank aan www.plantaardig.com) 

Coeur de Boeuf ‘Liguria’

Coeur de Boeuf ‘Cuor di Bue’ en ‘Oranje Coeur de Boeuf’
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