
Instruction guide

Regenboogtomaten
Zwarte Zebra-Tomaat ● Hawaiiaanse Ananastomaat ● Zoete
Harttomaat ● Groene Zebra-Tomaat ● Physalix Ixocarpa

Cultivea

Cultivea
BIO ZADEN ECOLOGISCH GESCHENKIDEE

*Zaad van biologische landbouw



Inhoud

Uw kit bevat

5 biologisch
afbreekbare
potten

5
markeerlippen

Instructiegids

5 turf pucks 5 zakjes
biologische
zaden*

in PDF + recept

cultivea.com



Deze folder bevat alles wat u nodig heeft om een aantal bijzondere
tomatenrassen te kweken. We hebben speciaal voor u ongewone en
gemakkelijk te telen tomatenrassen geselecteerd in verschillende vormen en
kleuren die van uw tuin een plek van nieuwsgierigheid zullen maken. Hun
geur en smaak zullen u het plezier van de herontdekte smaak doen
ontdekken.
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Tomaten

Deze zeldzame variëteit is inheems in Zuid-Amerika en voornamelijk Mexico.
Het lijkt op een middelgrote ronde tomaat. Hij is geelgroen als hij jong is,
paars als hij rijp is en omgeven door een soort enveloppe als een snoepje! De
vrucht heeft een aangename, frisse en licht zure smaak.

PHYSALIS IXOCARPA

ZWARTE ZEBRA-TOMAAT

Tomaten van dit ras hebben een zwarte kleur met goudgroene strepen die
donkerder worden naarmate ze rijpen. De vrucht heeft een uitstekende
smaak, rijk en complex, met een goed evenwicht tussen suiker en zuurgraad.
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HAWAIIAANSE ANANASTOMAAT

ZOETE HARTTOMAAT

Deze prachtige, smakelijke tomaten zijn oranje met een rode sluier en een
onregelmatige vorm, maar geribbeld over het hele lichaam. Ze hebben een
opmerkelijk fruitige smaak met exotische aroma's die doen denken aan
ananas wanneer ze volledig rijp worden gegeten.

Deze zeldzame variëteit is inheems in Italië. Het is roze van kleur, hartvormig
met het uiteinde naar beneden, en is zeer licht geribbeld en fragiel. Deze
tomaat staat bekend om zijn smaak, overvloedig vruchtvlees en de
zeldzaamheid van zijn zaden. Een plant voor mensen met een goede smaak!

GROENE ZEBRA-TOMAAT

Deze variëteit is uniek, met prachtig vruchtvlees van een mooie
smaragdgroene. Het is dicht, zeer sappig, zowel zoet als lichtjes wrang. Naast
hun delicate geur produceren ze een zoete en taaie smaak. Deze tomaat zorgt
voor een verrassing op het bord.
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Zaailingen

Zaaien

Water geven

Tentoonstelling

Bodem

Oogst

Temperatuur

Zaden

Instructies

Half februari
tot mei
(opkomst

over 3 weken)

Regelmatig, op
de grond

Zonnig,
beschut
tegen de
wind

Rijke en
drainerende

grond

4 tot 5
maanden
na het
zaaien

18° tot
20°C

Januari tot
maart

Regelmatig

Zonnig,
beschut
tegen de
wind

Rijke en
drainerende

grond

Juni tot
september

18°
tot20°C

Februari
tot april

Regelmatig, te
voet, een keer
per week

Zonnig,
beschut
tegen de
wind

Rijke en
drainerende

grond

Juli tot
oktober

16° tot
20°C

Februari
tot april

Niet erg
overvloedi
g, maar
regelmatig

Zonnig,
met wat
schaduw

Gedraineerde
grond

September
tot

november

16° tot
20°C

Februari
tot mei

Regelmatig,
bij voorkeur
's avonds

Zonnig

Gedraineerde
grond

Juni tot
oktober

16° tot
20°C



Hoe de zaailingen te maken

1- Vul een kom met warm water en plaats een schijf
turf gedurende 5 minuten.

2 - Zodra de rol goed is opgeblazen, draait u de om
overtollig water te verwijderen.

3 - Plaats de potgrond in een van de potten. Pas op
dat u de potgrond niet overpakt om de zaden te
laten ademen.

4 - Maak een klein gat van 0,3 tot 0,5 cm diep. Zaai
de zaadjes en bedek het gat met wat grond.
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Recept
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• 400 g Physalis, 1 tot 2 jalapeños (of
naar smaak)

• 1 gele of rode ui, 20 g verse
koriander

• 2 el limoensap en zout,
• Avocado doormidden gesneden

voor een romige salsa.

Verwarm de grill voor en leg de tomaten en jalapeno's op een met
perkamentpapier bekleed bakpapier en braad tot ze op sommige
plaatsen zwart zijn, ongeveer 5minuten. Haal de bakplaat uit de oven
en draai de tomaatjes om, waarbij u ze nog ongeveer 4 minuten
roostert.
Voeg in een blender of keukenmachine de ui, koriander, knoflook,
zout en 2 eetlepels limoen toe.
Voeg de in de oven geroosterde tomaten en jalapeno toe in de
blender en meng tot een gladde massa, waarbij u de zijkanten af en
toe afschraapt.
Breng het geheel op smaak met zout en limoensap. U krijgt een
gladde en vloeibare textuur, maar het zal na een paar uur in de
koelkast dikker worden.
Laat de salsa afkoelen voordat u deze in de koelkast plaatst en bedek
deze van tevoren.
Als u een avocado wilt toevoegen voor een romiger salsa, laat u de
salsa gewoon volledig afkoelen voordat u deze in kleine blokjes
toevoegt.

Mexicaanse Salsa

Voorbereiding

Ingrediënten



Onze producten


