
Silky Pink® fruittomaten



Duijvestijn Tomaten en groentezadenleverancier Rijk Zwaan 

introduceren samen de fruitigste cocktailtomaat ter wereld.

Nieuw versconcept: Silky Pink® Cocktail

Word je blij van koken, lekker eten en nieuwe ingrediënten? 

Dan kun je je hart ophalen met Silky Pink Cocktailtomaten. 

De veelzijdige tomaat die in de Aziatische keuken op 

zoveel verschillende manieren wordt bereid, biedt vele 

nieuwe mogelijkheden. Want behalve in typische Aziatische 

gerechten komt Silky Pink ook in de Westerse keuken 

perfect tot zijn recht.

East meets West, het beste van twee werelden

In de meeste Westerse landen, zijn tomaten rood. Of bij 

uitzondering geel, bruin of oranje. Maar in Azië, zijn de 

populairste tomaten vooral… roze. Aziatische restaurants 

serveren roze tomaten in z’n puurste vorm: eenvoudig 

gesneden en gepresenteerd op een mooi bord met 

cocktailprikkers – niet alleen als bijgerecht, maar ook als 

dessert. 

Roze tomaten zijn fruitig, zachter van smaak, sappiger en 

hebben een mooie zoet-zuurverhouding. Het gewicht is 

40-45 gram en volgens consumentenonderzoek* de 

lekkerste tomaat in het cocktailsegment.

 

Silky Pink is dé zoete Aziatische tomaat die nu ook in 

Nederland verkrijgbaar is.

*  Onderzoek uitgevoerd door 
OP&P Product Research onder  
81 consumenten tussen 18-65 jaar (2014).

 

Retail en food service

•  Silky Pink is geschikt voor innovatieve retailers en  

food-servicebedrijven die hun klanten willen inspireren  

en laten kennismaken met nieuwe culturen en smaken 

•  Retailers met een wereldkeuken programma of 

landenthema´s kunnen met Silky Pink perfect aan de slag 

•  Het flexibele verpakkings- en promotiepakket biedt de 

juiste ondersteuning om ook úw klanten enthousiast te 

maken voor Silky Pink

 

De voordelen op een rij

•  Silky Pink is de lekkerste tomaat met een fruitige smaak 

(nieuwe smaak)

•  Silky Pink is de populairste tomaat uit Azië die perfect 

past in onze eigen keuken (East meets West)

•  Silky Pink is de eerste roze trostomaat in het 

cocktailsegment (innovatie)

•  Silky Pink gerechten zijn snel en eenvoudig te bereiden 

(gemak)



Duijvestijn Tomaten

Duijvestijn Tomaten uit Pijnacker is een toonaangevende 

kwekerij en verpakkingsorganisatie van zowel kwalitatieve 

tomaten als tomatenconcepten. Het bedrijf is al ruim vijftig 

jaar actief als duurzame tomatenproducent en -verpakker. 

Het bedrijf beschikt over een tomatenkwekerij van 14,5 

hectare. Op het bedrijf worden pruim-, cocktail-, tros- en 

losse ronde tomaten vanuit verschillende tomatenrassen 

geteeld. Tevens levert het bedrijf sinds kort ook 

ovengedroogde Hollandse tomaten en Tomenades. Naast 

de productie, zorgt het bedrijf ook voor het sorteren, (klein)

verpakken en leveren van tomatenproducten aan de retail 

en foodservice.

Contact

Als u meer wilt weten over Silky Pink, neem 

dan contact op met Peter Duijvestijn.

Peter Duijvestijn
+31(0)6 2255 5978

peter@duijvestijnsales.nl

Duijvestijn Sales B.V.
Overgauwseweg 46a

2641 NG Pijnacker

+31(0)15 362 0760

info@duijvestijnsales.nl

www.duijvestijntomaten.nl


