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ERIKOISTOMAATIT
Paljon eri muotoisia  ja värisiä 

lajikkeita:

• Kirsikkatomaatit, helmitomaatit,

• luumutomaatit, miniluumutomaatit,

• pihvitomaatit, häränsydäntomaatit,

• oranssitomaatit, kumato‐tomaatit…

Kuvat: www.puhtaastikotimainen.fi



ERIKOISTOMAATIT

Ruokakaupassa:

• Kirsikkatomaatti, superkirsikkatomaatti, 
helmitomaatti, luumutomaatti, 
miniluumutomaatti, 
luumukirsikkatomaatti…

Siemenluettelossa:

• Amppelitomaatti, coctailtomaatti, 
kirsikkatomaatti, luumutomaatti, 
minitomaatti, parveketomaatti, 
pihvitomaatti, ruukkutomaatti…

• ’Black Russian’, ’Cream Sausage’, ’Green 
Zebra’, ’Heartbraker’, ’Härän sydän’, 
Tigerella’… Kuva: www.puhtaastikotimainen.fi



TOMAATIN KASVATUS

Taimikasvatus

• Kylvö taimipotteihin (1 siemen/potti, jos itävyys-% korkea) tai 
laatikkoon hajakylvönä maaliskuussa. Kasvuaika kylvöstä 
istutuskokoiseksi taimeksi  noin 8 viikkoa. 

• Itämislämpötila huoneenlämpö (22-25 astetta).

• Itämisen jälkeen viileämpään (18-20 asteeseen).

• Koulinta 12 cm ruukkuihin, kun taimet 5-10 cm mittaisia.

• Sijoita ruukut niin väljästi, että taimet eivät kosketa toisiaan.

• Huolehdi taimikasvatusaikana
• Riittävästä valosta (lisävaloa kasvilampulla jos tarpeen)

• Tasaisesta kosteudesta. Lisää kasteluveteen lannoitetta 
pakkauksen ohjeen mukaan, kun koulitut taimet ovat kunnolla 
juurtuneet ja uusi kasvu alkaa. 



TOMAATIN ISTUTUS JA HOITO

• Totuta taimet ulkoilmaan viikkoa ennen ulos istutusta 
viemällä ne ulos muutamaksi tunniksi varjoisaan 
paikkaan (ilman lämpötila yli 15 astetta). Aloita 
karaisu varovasti ja pidennä aikaa sitä mukaa, kun 
taimet tottuvat ulkoilmaan. 

• Lannoita taimet ennen istutusta, jotta ravinteet 
riittävät siihen asti, kun juuristo alkaa toimia uudessa 
kasvualustassa. 

• Kun lämpötila on yölläkin yli 10 astetta, istuta taimet 
ulos isoon ruukkuun/ laatikkoon/kasvusäkkiin tai 
penkkiin. Koska tomaatti kärsii kylmässä (alle 10 
astetta), suojaa tarvittaessa harsolla.

• Kastele ja lannoita säännöllisesti kasvukauden aikana

• Ravistele kukkaterttuja kevyesti, kun hoidat taimia. 
Näin varmistat kukkien pölyttymisen ja saat runsaan 
sadon.



HERKKUJA TOMAATISTA

Hiirenkorva-tomaattisalaatti

• 4 tomaattia

• 2 lipstikan lehdykkää

• ½ dl pieniä koivunlehtiä

• hiven mineraalisuolaa

• ranskalaista salaatinkastiketta

Viipaloi tomaatit ja silppua 

lipstikanlehdykät. Laita ne 

kerroksittain salaattikulhoon ja 

pirskottele kerroksille vähän 

salaatinkastiketta ja mineraalisuolaa. 

Ripottele pienet koivunlehdet 

päällimmäiseksi kulhoon. 

Anna salaatin vetäytyä kylmässä noin 

tunnin ajan ennen tarjoilua.

Virkistävä korianteri-tomaattijuoma

• 250 g kirsikkatomaatteja

• 3 dl maustamatonta jogurttia

• 1 rkl fariinisokeria

• ½ sitruunan mehu

• ½ ruukkua tuoretta hienonnettua 

korianteria

• ripaus suolaa ja cayennenpippuria

• jäämurskaa

Pane jäämurskaa kahden kookkaan lasin 

pohjalle. Pane muut ainekset 

tehosekoittimeen ja käytä seos 

tasaiseksi.

Kaada juoma jäämurskan päälle laseihin 

ja nauti heti.


