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Roma Vine
Roma Vine is een pruimtomaat. De tomaat is een opvallende verschijning: een grote 

pruim- of eivormige tomaat. Het is een zware stevige tomaat met een mooie egale 

dieprode kleur, die zowel los en als tros word geteeld. Het gemiddelde gewicht is 90 

tot 110 gram per stuk.

Daarnaast heeft deze tomaat een zeer stabiel brixgehalte (suikergehalte) tussen de 5,2 

en de 6, dit is aanmerkelijk hoger dan de standaard tomaat.

De Roma Vine tomaat is uitermate geschikt voor de culinaire consument die smaak 

en gezondheid waardeert en met plezier kookt.

De Roma Vine pruimtomaat is exotisch en heeft meerdere verwerkingsmogelijkheden. 

Je kunt er lekkere smaakvolle mooie rode soep, saus of sap van maken.  Door de 

stevige structuur is deze tomaat ook perfect te stoven, bakken of roosteren (ook op 

de barbecue). Roma Vine is zoet-kruidig van smaak, bevat weinig pitjes en vocht en 

daardoor heel gemakkelijk te verwerken. Ook zijn deze pruimtomaten uitstekend te 

vullen en goed te gebruiken als garnering. In een handomdraai ontstaan de lekkerste 

en mooiste gerechten. De Roma Vine tomaat is ook lekker om rauw te eten. Puur uit 

het vuistje, in de salade of op brood; met of zonder kruiden of dressing.

Roma Vine telers
Telersvereniging Roma Vine bestaat uit een groep vooruitstrevende telers die als 

doel hebben een topproduct in de markt te zetten. De telers staan bekend als 

kwaliteitsbewust en f lexibel.

Bij de teelt van de producten voldoet Roma Vine aan strenge kwaliteitscontroles: 

Roma Vine is GLOBALGAP- en IFS gecertif iceerd. Voedselveiligheid is dus 

gegarandeerd! 

Daarmee heeft Roma Vine zich in het topsegment van de tomatenmarkt gevestigd. 

Daarnaast focust Roma Vine zich op milieuvriendelijke teelt. Centraal in het beleid 

van Roma Vine staat het marktgericht produceren, innovatie en een goede informatie-

uitwisseling met aangesloten leden en klanten.

Waarom Roma Vine pruimtomaten?
De consument koopt steeds vaker exotische pruimtomaten omdat het een product 

is dat perfect geschikt is voor culinair gebruik.

Deze tomaat staat garant voor smaakbeleving en gezondheid.

Roma Vine tomaten hebben sterke groene delen en een lange houdbaarheid.

Het is een onderscheidend product door het Lycopeen- en Brixgehalte en daardoor 

een aanvulling in het assortiment (Unique Selling Point).

De producenten zijn met hun verpakkingslijnen uitstekend in staat om u als 

klant te bedienen. Direct van de tuin, dus altijd vers en in de door u gewenste 

verpakking(en).

Het succes van Roma Vine is overtuigend: Dat blijkt uit bewezen meerwaarde in het 

winkelschap.

De onderstaande foto’s geven een impressie van de diverse 
verpakkingsmogelijkheden.

Informeer naar de mogelijkheden!


