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Jaar na jaar, oogst na oogst, belevert Ardo zijn wereldwijde en voortdurend groeiende markten met  
hoogkwalitatief vriesverse groenten, kruiden, fruit, pasta, rijst en aardappelen.

Dankzij onze kennis van de hele keten en onze flexibele aanpak kunnen we voldoen aan de huidige marktbehoeften, 
en ons aanpassen aan de toekomstige, door middel van innovatie, investeringen en technische uitmuntend-
heid.

 ARDO VERKOOPKANTOREN

 ARDO PRODUCTIE-,  VERPAKKINGS- EN DISTRIBUTIESITES

 ARDO PRODUCTIE-,  VERPAKKINGS-,  DISTRIBUTIESITES EN VERKOOPKANTOREN

We blijven bouwen aan langetermijnrelaties met onze telers, onze leveranciers en onze klanten, omdat die,  
volgens ons, stabiliteit bieden voor alle partijen en noodzakelijk zijn voor het vertrouwen in duurzame investeringen. 
We werken hard om duurzame manieren te ontwikkelen voor de groei en productie van onze gewassen, die rekening 
houden met de vereisten van de gewassen, de activiteiten van onze landbouwers en vragen van onze klanten.

Uw partner voor vriesverse
groenten, kruiden en fruit

Productie-, verpakkings-, 
distributiesites en verkoopkantoren

VOLG ARDO OP  WWW.ARDO.COM

Duurzaam partnerschap



Kwaliteit is de hoeksteen
van onze bedrijfsstrategie

Ardo levert aan veel
verschillende klanten
Ardo voorziet in uw behoeften met de juiste producten die  

passen bij uw specifieke markt. Verpakkingen zijn ook afgestemd  

op uw specifieke behoeften.

Ardo’s team van culinaire adviseurs staat steeds paraat om de meest  

gedetailleerde culinaire en technische informatie over elk product  

met de eindgebruiker te bespreken. De culinaire adviseurs geven  

ook tips en tricks om Ardo’s producten zo efficiënt mogelijk te  

gebruiken in uw keuken. 

Ardo werkt samen met meer dan 3.500 

landbouwers, die in 8 Europese landen 

87 verschillende gewassen telen op 

49.000 hectare grond. Wij produceren 

vriesverse groenten die met het

grootst mogelijke respect voor de 

natuur en het milieu worden geteeld. 

Deze aanpak is samengevat in ons 

MIMOSA-programma (Minimum Impact 

with Maximum Output Sustainable

Agriculture, duurzame landbouw met 

minimale impact en maximale opbrengst).

Ardo’s gamma 
in een notendop

Uitgebreid gamma gebruiksvriendelijke

geblancheerde groenten, zowel klassiekers als

nieuwe variëteiten.

Gevarieerd aanbod oogstrijp vriesvers fruit  

en fruitmixen, direct gebruiksklaar.

Voorgebakken groentehapjes en groentefrieten,

als ideale afwisseling met tal van toepassingen.

Een gevarieerd en kwalitatief hoogstaand gamma 

dankzij Ardo’s jarenlange ervaring in biologische

teeltopvolging.

Groentebereidingen, subtiel gekruid 

en/of met een aangepaste saus.

Fruit brunoise

Butternut squash

Mango puree Bosvruchtenkorf

Roomspinazie Tomaten in 
blokjes

Champignons 
gesneden

Wok mix

GroenteburgerPrei met roomQuinoa 
groentepan

Risotto funghi

Broccoli nuggets

Groentefrieten

Rode rabarber

Uienringen

Zwarte olijvenKerstomaten

Groenkool

Ruim gamma van reeds voorgekookte, geblan-

cheerde, voorgebakken of gegrilde producten.
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Gegrilde courgettesWilde rijst
mix

Insalata  
Mediterranea 

Een zeer ruim aanbod aan  

smaakmakers, van klassiek tot exotisch.

Basilicum

Look kubus Vlakke peterselie

Italiaanse  
kruidenmix

Het Ardo-productbeleid wordt gestuurd door de markt en is gericht op 

diversiteit. Daarom biedt Ardo verschillende productgroepen aan, elk met 

hun eigen toegevoegde waarde en toepassingsmogelijkheden in elke 

keuken. Allemaal hebben ze één ding gemeen: ze worden geteeld, 

geoogst en verwerkt met veel zorg en toewijding.

Onze kwaliteitsmanagers spelen een actieve rol in alle fasen van 

de productie. Wij moedigen hen aan om deskundigen te worden voor 

alle gewassen waarmee zij werken. Om deze kennis te verwerven,  

vergezellen zij onze agronomen tijdens veldbezoeken en volgen zij  

trainingen over de productieprocessen in onze fabrieken.

Wij streven ernaar onze klanten producten aan te leveren die voldoen 

aan de hoogste veiligheids- en kwaliteitsnormen. Onze productiesites 

zijn gecertificeerd volgens internationaal erkende normen (BRC/IFS), die ook 

een platform bieden voor de hoge normen van de Ardo-groep.


