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We are Ardo, Ardo feeds the future

Het is de ambitie van Ardo om wereldwijd kampioen te zijn op het gebied 
van duurzame vriesverse plant-based levensmiddelen door in te zetten op 
innovatie en duurzaamheid, door mensen te inspireren en door bij te
dragen tot een gezondere levensstijl. Deze ambitie is ook weerspiegeld in 
ons nieuwe duurzaamheidslogo: We are Ardo, Ardo Feeds The future.

Om die ideeën concreter te maken, vertaalden we ze naar vijf concrete
doelstellingen: duurzame bronnen, voedselveiligheid, eco-efficiëntie, 
betrokkenheid van de mensen en duurzame producten en diensten. 

Mimosa, Shine en Pure, onze drie duurzame projecten, helpen elk op hun 
manier die doelstellingen in daden om te zetten. Want onze doelstellingen 
zijn meer dan ideeën alleen: we willen ze doortrekken in alles wat we doen, 
van het veld tot bij de klant. 



Laat je prikkelen door het rijke palet aan kleuren en geuren uit 
India dat de trendy keuken volop inspireert. Een linzengerecht met 
spinazie, bloemkoolrijst, butternut pompoen en kekererwten. 
De kruidige typische curry-kokossaus erbij maakt het geheel 
helemaal af. 
100154610 – 10x1kg 

Veggie mix Indian style

Vegan paella? Jawel, ontwikkeld door ons team in Valencia, 
met respect voor de traditionele smaken. De typische ronde 
rijst wordt gecombineerd met gegrilde gele en rode paprika, 
erwten, ui, romano en cannelini bonen, en wordt op smaak 
gebracht met een authentieke paella saus. 
Ready to eat of zelf nog wat pimpen met vis of vlees.
100150710 – 10x1kg

Veggie Paella 

De puurheid van de Scandinavische keuken verovert de wereld, 
en nu ook jouw keuken. Gerst biedt de nodige vezels en wordt 
aangevuld met groene groenten zoals spinazie, boontjes, erwten, 
prei en edamame sojabonen. De finishing touch? Een frisse saus 
van dille en limoen. Een eerlijke & heerlijke keuken!
100268010 – 10x1kg 

Veggie mix Nordic style  

NIEUW
Glocal veggies met een twist
Mindfoodness, dat is samen genieten van evenwichtige 
voeding met een extra touch. Met deze producten speel je 
handig in op deze trend: ze bevatten minstens 50% groenten, 
maximum 30% koolhydraten en 100% home-made 
authentieke smaak. En die extra touch? Daarvoor lieten we 
ons inspireren door aroma’s van over de hele wereld.



Veggie mix Indian style

We blijven ons bio-assortiment uitbreiden 
met pure smaken en ingrediënten. 
Een aantal keukenklassiekers, maar ook 
trendy groenten worden aan ons bio-gamma
toegevoegd. 

Zowat elke bereiding begint bij een uitje snijden.
We maken je het werk makkelijk met vriesverse, voorgesneden
bio uien in reepjes die als basis kunnen dienen voor een
eindeloze resem bio gerechten. 
Snel, makkelijk en altijd bij de hand. 
100267910 – 4x2,5kg 

Bio gesneden ui

Zoete aardappelen zijn de laatste jaren niet meer weg te denken 
van de menukaart. Hoog tijd dus om deze groente ook in ons 
bio-gamma aan te bieden. De zoete smaak, de dieporanje 
kleur en de rustieke snit geven meteen 
een extra dimensie aan elk bio gerecht.
100294410 – 4x2,5kg

Bio zoete aardappelen

De aroma’s van het zuiden toevoegen aan je bord, 
dat doe je met deze zongerijpte bio rode, groene en 
gele paprikareepjes. Een volle smaak, een prachtig 
kleurenpalet en een pittig tintje voor elk bio 
recept met Mediterrane allures.
100267810 – 4x2,5kg 

Bio tricolore 
paprika reepjes

NIEUW
Bio is booming



Pastaklassiekers hebben we al lang in ons gamma, maar met
de ‘Pasta Gobbetti’ voegen we er een nieuwe aan toe. Deze
kleine pastahorentjes eet je makkelijk met een lepel of een vork —
ideaal dus voor take-away maaltijden of catering op
scholen. Of nog, soep, salade of éénpansgerecht?
Alles mogelijk met Pasta Gobbetti!
100150810 – 4x2kg 

Mediterraanse groenten met een extra smaakbeleving, dat kan met
Ardo’s grill assortiment dat wordt uitgebreid met ‘Grill mix à la Siciliana’. 
Een grillmix met veel karakter dankzij een mooie kleur- en 
smaakcombinatie van gegrilde gele en groene courgettes met
gegrilde paprika en gemarineerde ovengedroogde tomaat. Als antipasti,
als ingrediënt in een salade of nog geserveerd bij allerhande vis-, vlees-,
pasta- of veggie bereidingen. De zon in je bord! 
100147110 - 10x1kg

Pasta Gobbetti 

Grill mix à la Siciliana

In onze productontwikkelingskeukens blijven ideeën ontstaan om 
het anders te doen. Enerzijds innoveren we in vormen, smaken en 
texturen, anderzijds volgen we de wereldwijde trends op de voet.

NIEUW 3 maal anders

Veggie snacking is één van de belangrijkste food trends. 
En daar kunnen de ‘Tricolore groentefrietjes’ uit het ‘Les Tapas’ 
gamma een perfect antwoord op bieden. Aan onze bestaande mix
van wortel- en pastinaakfrietjes worden nu rode bietfrietjes toegevoegd. 
Extra kleur en extra smaak met een knapperige beet.
100349110 – 12x450g  /  100145110 – 4x2kg 

Tricolore groentefrietjes 



Economisch 
- Het hele jaar door 
 marktconforme prijzen
- 100% van het product is 
 bruikbaar

Organoleptische 
ervaring
- 100% pure, 
 natuurlijke kruiden
- Volledig spectrum aan 
 smaken en aroma’s

Kwaliteitsgarantie
- 100% microbiologische controle
- Traceerbaar van het veld tot 
 de verpakking

Altijd beschikbaar
- Vriesvers voorradig
- Lange houdbaarheid, 
 zonder smaak en geur te verliezen

Altijd bij de hand
-  Brede selectie, 
 het hele jaar door
-  Lange houdbaarheidsdata

Smaak
-  Meteen na de oogst 
 ingevroren om 
 de voedingswaarde, 
 de smaak en de textuur 
 optimaal te behouden
-  Zoet, sappig en 100% natuurlijk

Makkelijk
- Gewassen en gesneden
- Bespaart tijd en werk
- Bruikbaar in allerlei 
 toepassingen, van smoothies 
 tot gebak

Premium kwaliteit
- Jaren ervaring in vriesvers fruit
- De nieuwste productietechnieken
- Voedselveiligheid voor alles

Handig 
- Voorgewassen en 
 voorgesneden
- Voorgemixte kruidenmengelingen

Fris en fruitig

100% smaak, 
100% convenience
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Duurzaam
- 100% vriesvers, dus geen verspilling
- Geteeld en geoogst in openlucht, 
 in het juiste seizoen



Markt- en oogstberichten 
zomer 2019 

In the picture
Gemma Montoya Barallat vervoegt het Spaanse team
als commercieel directeur Ardo Foods. Gemma bouwde
haar hele carrière voornamelijk op in twee belangrijke
voedingsbedrijven, zowel in Retail als in Food Service. 

Het Duitse FoodService-verkoopteam verwelkomt
Pierre Niewerth als Category Manager. Hij zal de
samenwerking met lokale FoodService-distributeurs verder 
uitbouwen. Pierre heeft een achtergrond als specialist in
Hotel en Gastronomie en hij heeft ook een uitgebreide
saleservaring in het FoodService-segment in Duitsland.

Anja Rausch versterkt het Duitse Industry Sales Team
als Sales Manager. Anja heeft altijd gewerkt in sales in de 
voedingsindustrie (UK en Duitsland).

We willen graag van de gelegenheid gebruik maken om 
Paco Salas te bedanken die eind juni met pensioen is 
gegaan na 31 jaar bij de Ardo Group te hebben gewerkt. 
Hij introduceerde de Ardo-producten op de Spaanse 
markt en droeg bij tot de uitbreiding van Ardo’s activiteiten 
in Spanje. Bedankt Paco voor je professionaliteit, je 
verantwoordelijkheid en efficiëntie op het werk. Het was 
een grote eer om al deze jaren met jou samen te werken.
 

Conxemar
Vigo (ES), 1-3/10/2019
stand J17

Anuga
Keulen (DU), 5-9/10/2019 
Hall 4 - stand E11

Gast Herbst
Salzburg (AT), 9-13/11/2019

PLMA
Chicago (VS), 17-19/11/2019

Horeca Expo
Gent (BE), 17-21/11/2019
stand 8319 hall 8  

Beurzen

Spinazie
De voorjaarproductie werd opgestart met 

winter- en aansluitend lentespinazie. De belang-

rijkere Ardo teeltgebieden in West-Europa, met 

name Frankrijk, Nederland en België, hebben 

het geplande volume evenals het beoogde 

kwaliteitsniveau naar behoren bereikt. Zelfde 

resultaten werden in Oostenrijk gerealiseerd. 

De productie van de bio spinazie verliep ook naar 

wens. Enkel in Zuid-Europa verliep de oogst niet 

zoals verwacht en naar het einde van de oogst 

toe heeft overvloedige regen de opbrengsten 

behoorlijk doen dalen.

Erwten
Per eind juni/begin juli waren de erwtenoogsten 

in Europa volop opgestart. Zuid-Europa was 

reeds vroeger gestart en de oogsten zijn er goed 

verlopen. Naarmate de oogsten vorderden 

richting West- en Noord-Europa is de periode 

van matige temperatuur omgeslagen naar erg 

droog en warm weer. Vanaf juli waren de 

resterende oogstresultaten vooral afhankelijk 

van de weerevolutie. Er was namelijk dringend 

behoefte aan regen en matige temperaturen.

Peulvruchten
De oogst van de tuinbonen was volop lopende 

in juli. Velden zonder beregening leden onder de 

hoge temperaturen. Daar werd een lagere oogst 

in het vooruitzicht gesteld. In het Ardo gamma 

hebben we zowel witte als bruinkokende 

tuinbonen.

Wortelen
De wortelproductie, voorzien naar eind juli toe, 

zou vrij normaal verlopen.

Broccoli
De eerste oogst van de voorjaarsbroccoli 

resulteerde in een constante kwaliteit en een 

correct volume vanuit onze Portugese 

productie. Het areaal voor de herfst- en 

winterbroccoli werd in juli vastgelegd, en dit 

voor onze sites in Portugal en Spanje 

(Benimodo en Alpiarca).

Paprika
De paprika werd midden juli geoogst. Het uit-

planten werd gedeeltelijk vertraagd door extreme 

regen. Deze latere uitzaai kan een minder oogst-

volume betekenen wat de huidige krappe markt 

nog meer zou benadrukken gezien de continu 

stijgende vraag naar paprika.

Maïs
Mais is en wordt dit jaar nog krapper als 

gevolg van sterk verminderde Europese 

producties. De Ardo producties in St-Sever (FR) 

en Benimodo (ES) zijn in de loop van juli 

opgestart om tegen eind augustus de exacte 

oogstresultaten te kennen. 

Droogte kan nog een uitdaging vormen voor een 

reeks van aankomende oogsten zoals bloemkool, 

ajuin en bonen. Bij het lezen van dit oogstbericht 

zal er al meer input beschikbaar zijn zodat we 

een nog concretere stand van zaken kunnen 

doorgegeven in een updated oogstbericht.

Feit is wel dat de aansluiting naar de nieuwe 

oogsten niet altijd even vlekkeloos verloopt. 

Er is de uitdaging van elke markt om de sterk 

stijgende kostprijzen voor grondstoffen, transport 

en energie onder controle te kunnen houden. 

Anderzijds kan de aanhoudende droogte terug 

parten spelen en de productiekosten in de 

hoogte drijven als gevolg van lagere oogst-

resultaten en onregelmatige grondstofaanvoer. 

Of nog, hoe de grillen van de natuur de markt 

weer eens ernstig zouden kunnen verstoren …

Editie: 15/07/2019
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Voor veel klanten zetten we nu al in op dunnere 
folie. Minder materiaal dus, maar wel even sterk 
en even beschermend. Daarnaast werken we ook 
met monomaterialen die na gebruik makkelijker 
te recycleren zijn en gebruiken we verantwoord 
FSC karton, gemaakt van gecertifieerd papier en 
overschotten van papierfabrikanten. 

Natuurlijk kan het altijd nóg beter. 
Daarom bieden we oplossingen aan die verder gaan 
dan de gangbare industrienormen. 
Een intensieve samenwerking met onze 
verpakkingsleveranciers leidde tot twee nieuwe 
en erg duurzame alternatieven.

1) Biobased folie 
-  bestaat uit 80% suikerriet 
-  CO2-vriendelijk
-  makkelijk te herkennen 
 aan het “I’m green” label

2) Eco laminaat
-  monolaagse PE folie die laminaten 
 zoals PET/PE of OPP/PE 
 perfect kan vervangen
-  100% recycleerbaar
-  extra matte of glans afwerking 
 met vernislaag is mogelijk

Ondertussen werkt Ardo verder aan next level 
duurzame oplossingen met diverse partners. Uw 
Ardo contact kan meer info geven indien gewenst. 

Een duurzame verpakkingschallenge? 
Ardo is uw perfecte partner!

Duurzaam verpakt
Ardo herbekijkt plastic  

We werken er al jaren aan om zo zuinig mogelijk met materialen om te springen, wat zich onder andere vertaalt in duurzame verpakkingen.
Maar een duurzame aanpak hoeft niet te betekenen dat je een kruis trekt over elke vorm van plastic. 

Ardo, wereldwijd en altijd dichtbij
Ardo kiest ervoor om dicht bij de klanten te zijn. Met eigen verkooppunten in Europa, de VS, China en daarbuiten 

is er altijd iemand van ons verkoopteam in de buurt. Dankzij deze ‘glokale’ aanpak kunnen we snel en efficiënt reageren 
op wat er leeft bij onze klanten. De vinger aan de pols dus, altijd en overal.

FOODSERVICE SOLUTIONS
Voor onze FoodService klanten ontwikkelen we 
producten die inspelen op de laatste trends en 
kooktechnieken, en makkelijk te bereiden zijn. 
Convenience all the way.

RETAIL SOLUTIONS
De levensstijl en aankoopgewoonten van onze 
retailklanten veranderen voortdurend. Daarom zetten 
we in op een breed retailgamma dat even flexibel is 
als de markt.

FOOD INGREDIENTS SOLUTIONS
Binnen het Food Ingredients segment kunnen onze 
klanten terugvallen op producten van topkwaliteit, 
conform de normen op vlak van kwaliteit, hygiëne en 
HACCP.

ARDO VERKOOPKANTOREN

ARDO PRODUCTIE-,  VERPAKKINGS- 
EN DISTRIBUTIEVESTIGINGEN

ARDO VERKOOP-,  PRODUCTIE-, 
VERPAKKINGS- EN DISTRIBUTIEVESTIGINGEN

Biobased folie Eco laminaat



Meer info over hoe Ardo uw gegevens verwerkt: 
https://ardo.com/en/privacy-policy-customers-and-suppliers

VOLG ARDO OP WWW.ARDO.COM

Keukeninspiratie

 

 #Ardolicious

Trots op wat je gecreëerd hebt met 
je Ardo ingrediënten? Hou je 
vooral niet in om het resultaat te 
delen. Gebruik de hashtag 
#ardolicious als je een foto post 
van jouw gerecht, en misschien 
belandt jouw recept wel in onze 
volgende nieuwsbrief.

Onze koks delen maar wat graag hun kookinspiratie met jou. 
Inspirerende recepten om met onze vriesverse groenten, 
kruiden en fruit aan de slag te gaan, vind je op de Ardo website.

Meer lekkers?
• YouTube
• Facebook
• Instagram
• www.ardo.com
• Op beurzen

Glocal inspiratie: 
Veggie mix Nordic style met zalm 
Veggie Paella met gamba’s 
Veggie mix Indian style 
met paneer kaas

Tiramisu met mango en ananas

Pasta Gobbetti
salade met Green Wave mix


