
TOMATEN, 
DAAR ZIJN 
WE GEK OP 
De telers van Prominent telen het hele 

jaar rond de allerbeste tomaten rassen 

op hun familiebedrijven. In nauwe 

 samenwerking met de natuur. Ze zorgen 

er met veel liefde en passie voor dat  

al die tomaten zo vers, smaakvol 

en  aantrekkelijk mogelijk in het 

 winkelschap terecht komen. 

Als specialist in tomaten, is het onze 

 passie om elk type consument dagelijks 

te laten genieten van onze gezonde  

en smaakvolle producten. Nu en in de 

toekomst. Daarom zetten we in op 

 duurzame en innovatieve ontwikkelingen  

én werken we aan vernieuwende 

 oplossingen voor vragen uit de markt.

prominent-tomatoes.nl



IJVERIGE HOMMELS
Hommels zorgen ervoor dat  

onze tomaten ook echt kunnen 

groeien, en verspreiden het 

 stuifmeel in onze kassen. 

PARTNERS IN DE  TUINBOUWKETEN
Om voorop te kunnen blijven lopen, moeten 

we ons continue  ontwikkelen. We zoeken 

daarom partijen op die  samen met ons 

willen gaan voor het perfecte product. 

 Veredelaars,  leveranciers van biologische 

gewas bescherming en  deskundigen op 

het gebied van klimaat- en datasystemen 

 bijvoorbeeld. In een transparante keten 

 wisselen we eerst kennis uit. Daarna testen 

 we innovaties samen met onze  partners  

in ons innovatiecentrum.

HALLO SLUIPWESP 
In de beschermde omgeving 

van onze kassen c reëren we een 

biologisch evenwicht. Preventief 

zetten we sluipwespen en roof-

mijten in als natuurlijke vijand,  

zodat ziekten en plagen weinig 

kans krijgen.

VERANTWOORD LICHT 
Innovatieve energie-efficiënte 

lampen zorgen ervoor dat we met 

minder energie het hele jaar rond 

smaakvolle tomaten kunnen leveren. 

VERANTWOORD EN 
DUURZAAM GETEELD 
Bij Prominent werken we graag in én aan een 

gezonde omgeving. In de gecontroleerde 

omgeving van de kas gaan we zuinig om met 

grondstoffen. Verder werken we hard aan 

hergebruik van afvalstoffen en gaan we voor  

100% gebruik van onze tomaten. Door innovatieve 

en duurzame energiemaatregelen, zuinig gebruik 

van water, natuurlijke gewasbescherming en 

de hoge opbrengst per hectare, houden we de 

klimaatbelasting zo laag mogelijk. Daarom zijn 

Nederlandse kastomaten de duurzame keus  

bij uitstek.

Voor meer  informatie 
en advies

Neemt u contact met ons op via:

prominent@doorpartners.nl 

of ga naar de website 

 prominent-tomatoes.nl.





ZUINIG MET ENERGIE  
EN WATER 
Bij Prominent hebben we respect voor de natuur en oog 

voor mensen. Ook voor de generaties na ons. Daarom telen 

we onze tomaten zo energiebewust mogelijk. We besparen 

energie waar we maar kunnen en gebruiken steeds vaker 

duurzame energiebronnen om onze kas te verwarmen. 

En houden we energie over? Dan leveren we die aan 

duizenden huishoudens in de regio.

Duurzaam werken is soms helemaal niet moeilijk.  

Zo vangen we bijvoorbeeld in onze waterbassins genoeg 

regenwater op om onze planten van water te voorzien.  

En door het te veel aan water dat de planten krijgen op  

te vangen en te ontsmetten, gaat er bij de teelt geen 

druppel water verloren.



ZO VERS ALS 
MAAR KAN
Bij Prominent staan we garant  

voor de beste kwaliteit, hygiëne  

en voedselveiligheid. Niet alleen in 

de kassen houden we onze tomaten 

goed in de gaten. Ook als ze rijp, 

volgroeid en geplukt zijn, worden  

ze nog eens gecontroleerd.  

Onze keurmeesters beoordelen 

onze tomaten onder andere op 

houdbaarheid, kleur, gewicht en   

Brix-waarde. Pas als alles, ook na  

het plukken en verpakken oké is, 

geven ze hun fiat. En dan gaan die 

tomaten dezelfde dag nog op weg 

naar úw winkelschap.



DE CONSUMENT 
BEPAALT
We zijn niet alleen specialist in het 

telen van tomaten, maar ook in het 

vermarkten ervan. We onderzoeken  

de motieven van consumenten 

en weten welke keuzes de meest 

invloedrijke doelgroepen maken.  

Zo komen we tot een shopper-  

en categoriestrategie die perfect  

bij u én uw klanten past. Want de 

consument bepaalt uiteindelijk ons 

succes!

Bent u nieuwsgierig naar de 

belangrijkste doelgroepen en onze  

visie daarop? Neem dan contact met 

ons op via prominent@doorpartners.nl 

of ga naar prominent-tomatoes.nl.



LEKKERE VITAMINE-
BOMMETJES
Prominenttelers kweken vitaminebommetjes die bij een 

gezonde levensstijl passen. Naast vitamines zitten ze 

 boordevol mineralen en antioxidanten. Ze zijn dus niet  

alleen vol van smaak, maar ook nog eens  supergezond. 

Daarom is het ook zo fijn dat je tomaten in zoveel 

 gerechten kunt gebruiken.

Tomaten: je kunt er zoveel mee doen. Uit het vuistje eten,  

in een  salade verwerken, koken, bakken, grillen, in soepen  

of sauzen  gebruiken… Inspiratie nodig? Ga naar 

prominent-tomatoes.nl voor onze heerlijke recepten.



ASSORTIMENT
Bij ons krijgen uw klanten waar ze recht op hebben: lekkere en 

 gezonde  tomaten. Maar we willen wel graag dat onze tomaten 

 optimaal tot hun recht komen. Daarom is het belangrijk dat uw  

klanten weten welke tomaten ze het best kunnen gebruiken bij 

 bijvoorbeeld de warme maaltijd, in salades of om te snacken. 

PROMINENT
trostomaten  
grof
155 g

 67 mm
brix: 3,5

CLASSICO
trostomaten 
middel
120 g

 62 mm
brix: 4,5

ROTERNO
trostomaten  
fijn
95 g

 57 mm
brix: 5

Vruchtgewicht, diameter en brix zijn gemiddelde waardes.

BOOST
cherry pruim  
tomaten 
11 g

 23 mm
brix: 9

DELIGHT
cherry 
 trostomaten
19 g 

 30 mm
brix: 8,5

SALATO
cocktail  
trostomaten
39 g

 40 mm
brix: 6

THE CHEF
intense pruim 
tomaten
95 g

 52 mm
brix: 4,5

BLISS
mini pruim  
trostomaten
14 g 

 25 mm
brix: 8,5

JAXX
cherry pruim  
trostomaten
20 g

 30 mm
brix: 8,5

LOS
tomaten  
rond
80 g

 55 mm
brix: 4,5

KISS
mini cherry  
trostomaten 
12 g

 27 mm
brix: 9,5

ROMA
pruim  
trostomaten
120 g

 57 mm
brix: 4

Voor meer  informatie 
en advies

Neemt u contact met ons op via:

prominent@doorpartners.nl 

of ga naar de website 

 prominent-tomatoes.nl.



Prominent is een merk van  Coöperatie DOOR 

U.A. Deze organisatie is  v erantwoordelijk voor 

de verkoop, marketing en kwaliteitscontrole 

van het product.

prominent@doorpartners.nl

prominent-tomatoes.nl
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