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Z.O.Z.

Phytophthora-resistente tomaten !
• Jasper (F1)
• Primabella
• Cocktail Crush (F1)
• Mountain Magic (F1)
• Crimson Crush (F1)
• Damsel (F1)
Overige (beperkte aantallen):

rode cherrytomaat, forse groei, rond, 7-10 gram, zeer goede smaak, R+
rode cocktailtomaat, 30 gram, R++
rode cocktailtomaat, rond, 35-45 gram, R++
rode trostomaat van het type ‘Tasty Tom’®, 40-60 gram, goede smaak, R++/R+++
rode kleine vleestomaat, 200 gram, goede smaak, R++
roze vleestomaat, platrond, 225 gram, zeer goede smaak, R++
Koralik, Pel test 2019.T (F1)

Cherrytomaten (5 - 20 gram):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(ook zaden verkrijgbaar via www.FruitLent.nl)

€ ???

Apero (F1)
ovaal-rond, rood van kleur, zeer goede smaak, grote trossen
Gardeners Delight
rond, rood van kleur, zeer goede smaak
Edox (F1)
rond, rood van kleur, geschikt als trostomaat, zeer vroeg, goede smaak
Black Opal
rond, paarsbruin van kleur, opvolger van Black Cherry, goede intense smaak
Sungold (F1)
rond, oranje van kleur, zeer vroeg, extreem zoete smaak !
Esterina (F1)
rond, geel van kleur, extreem zoete smaak !
Jujube Cherry
pruimvormig, rood van kleur, zeer goede smaak
Golden Sweet (F1)
pruimvormig, geel van kleur, zeer goede smaak
Barry’s Crazy Cherry
eivormig, cremewit van kleur, zeer productief, goede smaak
Sunpeach (F1)
rond, roze van kleur, productief, zeer goede smaak
Green Doctors Frosted rond, in het rijpe stadium groen van kleur, toch zeer goede smaak
Tomatoberry Garden (F1) hartvormig, rood van kleur, vroeg, zeer goede smaak

Tomaten (25 - 120 gram):
• Matina
• Tica
• Black Prince
• Bosque Bumblebee
• Indigo Cherry Drops
• Green Zebra
• Mint Julep
• Muddy Waters
• Black Shadow
Overige (beperkte aantallen):

(ook zaden via www.FruitLent.nl)

• Ligure Grosso
• Black Krim
• Beefmaster (F1)
Overige (beperkte aantallen):

Dwergtomaten:

(ook zaden verkrijgbaar via www.FruitLent.nl)

€ ???

rood van kleur, goede Italiaanse vleestomaat, type 'Coeur de Boeuf'
paarsbruin van kleur, 300-400 gram, zeer goede volle smaak
rood van kleur, zeer grote vruchten, tot 500 à 1.000 gram is mogelijk, vrij laat
Marvori (F1), Rockingham, Skykomish

(niet dieven, voor in potten / bakken of kindertuintjes)

Minibel
Yellow Tom
Tumbling Tom Yellow
Fuzzy Wuzzy
Zwergenwunder

€ ???

rood van kleur, 85 gram, goede smaak, rijpt zeer vroeg
rood van kleur, 80-90 gram, stevig, goede smaak, rijpt wat later
roodbruin van kleur, 65-110 gram, zeer goede volle tomatensmaak
half geel / half paars, 60 gram, heel apart !
rond, rood met paars, cocktailtomaat, 25-50 gram, heel bijzondere kleurstelling !
groen-geel gestreept, heel apart, groen vlees, 115 gram, goede friszure smaak
peervormige geel-groen gestreepte vruchten, zeer productief
groen-geel-paars gestreept, heel apart !, verder als ‘Green Zebra’
rood-geel-paars gestreept, heel apart !, 70-90 gram
Pozzano (F1), San Marzano lungo 2, San Marzano 3, Tiren (F1)

Vleestomaten (150 – 1.000 gram):

•
•
•
•
•

(ook zaden verkrijgbaar via www.FruitLent.nl) € ???

€ ???

dwergplanten, rode vruchtjes, 10-25 gram, goede smaak
dwergplanten, gele vruchtjes, 10-11 gram, goede smaak
dwergplanten met hangende groeiwijze, gele vruchtjes, 10-11 gram, goede smaak
dwerg, grijsgroen behaard blad (ANGORA-tomaat), vrucht rood met gele streepjes
de kleinste van de dwergen, 10 cm hoog, op de vensterbank, roze-rode vruchtjes

Ga naar https://lentemarkt.fruitlent.nl/ voor een bestelling
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Z.O.Z.

Paprika’s:

€ ???

(ook zaden verkrijgbaar via www.FruitLent.nl)

• Gourmet
• Karamel
• Gemini (F1)
• Cornito Rosso (F1)
• Cornito Giallo (F1)
• Ramiro
• Kyra
• Ophelia
Overige (beperkte aantallen):

vierkant geblokt, verkleurt van groen naar oranje
langwerpig geblokt, groeikrachtig, verkleurt van groen naar bruin, zeer fraai !
langwerpig geblokt, zeer groot, verkleurt van groen naar geel
zoete puntpaprika, 12-15 cm lang, verkleurt van groen naar rood
zoete puntpaprika, 12-15 cm lang, verkleurt van groen naar geel
zoete puntpaprika, 20 cm lang, verkleurt van groen naar rood
zoete puntpaprika, 20-22 cm lang, verkleurt van groen naar oranje
kleine snackpaprika, type ‘Sweetbite’®, verkleurt van groen naar oranje
Aura (F1), Bianca (F1), Cute Stuff Red, Glow (F1), Islander (F1)
Lunchbox Orange, Mavras (F1), Nocera Rosso, Salsa, Sprinter (F1)

Hete pepers: (ook zaden verkrijgbaar via www.FruitLent.nl)
•
•
•
•
•
•
•

Ring of Fire
SCU 50.000 – 85.000 (heet), rood, type Spaanse peper, 10 x 1 cm
Kilan
SCU 27.000 – 50.000 (heet), oranje, type Thaise/Spaanse peper, 8 x 1 cm
Kristian
SCU 55.000 – 76.000 (heet), geel, type Thaise/Spaanse peper, 8 x 1 cm
Early Jalapeno
SCU 2.500 – 8.000 (mild tot heet), bekende Jalapeño-peper, vroeg rijp
FruitLent SweetHot 1 (F1)SCU 1.000 – 4.000 milde kruising zoete puntpaprika x Jalapeño, rood, middellang
FruitLent SweetHot 2 (F1)SCU 1.000 – 4.000 milde kruising zoete puntpaprika x Jalapeño, rood, kort
Lila Luzi
SCU 100.000, zeer fraaie paarse planten met zeer hete kleine pepertjes

Aubergines:
•
•
•

(ook zaden verkrijgbaar via www.FruitLent.nl)

Oriënt Express (F1)
Calliope (F1)
Dancer (F1)

Hansel (F1)
Fairy-Tale (F1)
Gretel (F1)

Courgettes:
•
•
•

•
•

€ ???

(ook voor de teelt in potten / bakken of kindertuintjes)

dwergplanten met paarse langwerpige vruchtjes
dwergplanten met paars-wit gestreepte langwerpige vruchtjes, GRAFFITI
dwergplanten met geheel witte langwerpige vruchtjes
(ook zaden verkrijgbaar via www.FruitLent.nl)

€ ???

zeer goede moderne variëteit : groene langwerpige vruchten
moderne variëteit: geel met witte strepen, zeer fraai !
moderne variëteit: donkergroen met witte strepen, zeer fraai !

Dunja (F1)
Goldmine (F1)
Safari (F1)

Pompoenen:

€ ???

donkerpaarse vruchten met paarse kelk, vroeg, fraaie planten
zeer fraaie paars-wit gestreepte eivormige vruchten: GRAFFITI-aubergine
fraaie langwerpige Amethist-kleurige vruchten: NEON-aubergine

Dwerg - Aubergines:
•
•
•

€ ???

(ook zaden verkrijgbaar via www.FruitLent.nl)

Fictor
Speckled Hound (F1)

€ ???

verbeterde versie van de bekende oranje Uchiki Kuri pompoen
hoge sierwaarde in combinatie met prima eetkwaliteit

Overige:
•
•
•
•
•
•
•

Meloenen
Patissons
Bosaardbeien
Suikermais
Basilicum
Munt
Komkommers

Emir (F1), Galia, Ha-on, Oranje Ananas
Pelhari (F1), Pelmonde (F1), Rochet
G-Star (F1), Summer Satellite (F1), Y-Star (F1)
Mignonette: zeer aromatisch, rankloos: verwilderd niet
Summer Sweet SS2742 (F1): fraaie bi-color kolven, middelvroeg
Elidia (groen, type Genovese), Red Rubin (rood)
Marokkaanse munt: overjarig, heerlijk voor muntthee
Katrina (F1), Magnum (F1), mini-komkommers

Ga naar https://lentemarkt.fruitlent.nl/ voor een bestelling

€ ???
€ ???
€ ???
€ ???
€ ???
€ ???
€ ???
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