
 
 
 

Informationsfolder om  
 

TOMATDATABASEN 

 
- her kan du læse om dine  

muligheder på tomatdatabasen  
-med og uden login  

tomater.dinkost.dk 

Tomatfrø/plante byt 
Jeg dyrker en ca. 100 forskellige tomatsorter i år.  
Jeg bytter gerne frø og planter. Skriv en mail til  
tina.laugesen@gmail.com og hør mere. 

 

Dine muligheder i tomatdatabasen 
- med login 

Når du er oprettet som bruger har du mulighed for 
at oprette dine helt egne lister/oversigter over toma-
ter, f.eks. en liste over tomaterne i dit drivhus, eller 
dem du synes er super gode. Dine lister er som ud-
gangspunkt dine private, men du har mulighed for at 
dele dem, og også se andres delte lister. Derudover 
kan du bedømme sorterne, og skrive kommentarer 
til de enkelte sorter. 

Sådan opretter du dig. 
Gå ind på  tomater.dinkost.dk  og tryk på fanen ”Ny 
bruger”.  

Derefter opretter du dig med brugernavn og kode-
ord.  

Når du er blevet oprettet,  skal du trykke på 
linket i den bekræftelsesmail, der er sendt til din e-
mail. Herefter vender du tilbage til forsiden og logger 
ind med dit brugernavn og password. 

 

 
 

Sådan kommer du i gang 

På forsiden har bl.a. fanerne: 

Tomatsorter - her kan du søge og kigge på alle de 
sorter der er i databasen. I søgefeltet kan du søge på 
samme måde som du gør i Google. Du kan også bru-
ge de små røde pile, der er ved hver kolonne, til at 
sortere din søgning. 

Tavlen - på tavlen står de seneste nyheder og kom-
mentarer fra andre brugere 

Mine tomatlister - under denne fane, kan du oprette 
dine egne lister, ved at trykke på det store ”+”. Her-
efter kan du navngive din liste, skrive en beskrivelse, 
og bestemme om den skal være delt. 

Når du har oprettet en liste, kan du, når du er inde 
på den, trykke på den røde pil, og redigere mv. 

Delte tomatlister - her kan de se de lister  
andre brugere har oprettet og delt. 

Tusinde tak til Helene fra  Tomatprat- som har stillet de vidunderlige 
foto til rådighed! 



 

Sådan bruger du tomatdatabasen 
- uden login 

På Tomatdatabasen kan du bruge søgefunktio-
nen, som du kender fra bl.a. Google. Søger du 
f.eks. efter en sort der er velegnet til at lave tør-
rede tomater - så skriver du ”tørring” i søgefel-
tet, og du får en liste med sorter. 
 
Brug pilene  
Du kan vælge at sortere din søgning, ved at væl-
ge de røde pile der står ved siden af over-
skriften. Bemærk! Står der noget i søgefeltet , 
vil din sortering gælde for det du har søgt efter - 
og altså ikke alle sorter. 

Bliv inspireret  
På Tomatdatabasen kan du blandt andet 
finde informationer om: 

 Sorten skal knibes eller ej 
 Høst og anvendelse af tomater 
 Bladtyper 
 Tomatformer og farver 
 Voksested (drivhus, friland, krukke) 

- og få styr på dine sorter 
 

Er du oprettet som bruger, kan du : 
 oprette din egen personlige oversigt over 

egne tomatsorter, 
 ændre, tilføje og slette sorter og lister 
 dele dine lister med udvalgte personer 
 gøre dine lister synlige for andre 

Hvad er tomatdatabasen? 
Tomatdatabasen er formentlig det største 
danske opslagsværk om tomater.  
Informationerne bliver løbende opdateret 
og indsamles fra mere end 85 forskellige 
steder i Europa, USA og Australien. Her kan 
du nemt og hurtigt søge informationer om 
flere tusinde tomatsorter. Visionen for To-
matdatabasen er at skabe et online dansk-
sproget opslagsværk, der kan fungere som 
inspiration, og støtte hen over året.  
 

Tomatdatabasens målsætning er at:  
 holde informationer og fotos af tomat-

sorter, samlet ét sted, og på dansk 
 give dig mulighed for at lave lister, og 

dermed overblik over dine sorter 
 dele dine, og se andres delte lister 
 gøre erfaringsdeling nemt 
 
 

 


