
Actueel
Nieuwsgids - nr. 75 - jaargang 23 - september 2017

Welkom in de 
wereld van Ardo!
Bij Ardo draait alles rond vriesverse groenten, fruit en kruiden. 
Onze producten zijn puur natuur en daar zijn we trots op. Het is onze 
ambitie deze opbrengsten van de natuur zuiver te bewaren. Ze zijn de ideale 
basis voor tal van bereidingen en toepassingen. 

KRUIDEN
nauwkeurig geselecteerd, 

pittig van smaak en een 
heerlijke geur

FRUIT
een onberispelijke kwaliteit, 
het hele jaar door

GROENTEN
een rijke variatie met zeer 
uitgebreide toepassingen
  

100% convenience

100% smaak

100% no waste

100% voedzaam

Ardo wereldwijd 
dicht bij haar klanten

Conxemar  Vigo - ES ..................3-5/10/2017 ............... F19
Anuga  Keulen - DE ...........7-11/10/2017 ............ 4.2-E 011  
Gast Herbst  Salzburg - AT ........11-15/11/2017 ......... 10-1002 
PLMA  Chicago - VS .........12-14/11/2017 .........

Horeca Expo Gent - BE .................19-23/11/2017 ......... 8319 
FI Europe  Frankfurt - DE .......28-30/11/2017 ......... 11-CD25  



Veggie power
De vraag naar trendy, voedzame en makkelijk te bereiden producten blijft groeien. 

Ardo speelt daar perfect op in met een aantal verrassende producten vol “Veggie Power”.

Trend 1

Sweet Life mix
Een geraffineerde en zuiders gekleurde 

fijne mix van broccoli, zoete aardappel, 
bloemkool en ovengedroogde tomaatjes. 
Licht zoet, heerlijk in slaatjes of als topping 
voor tal van bereidingen. 
MS7310 - 10x1kg

Deze drie nieuwe veggie power mixes zijn geïnspireerd op de trend van “rijst groenten”, 
of nog zeer fijn gesneden groenten die als alternatief voor rijst of andere koolhydraten kunnen 

ingezet worden. Tal van toepassingen: in wok, in kant en klare slaatjes, als stoomgroentjes, …
De aparte kleuren en samenstellingen maken elk van deze veggie power mixen uniek.

nieuw nieuw nieuw

Wellness mix
Mix met proteïnerijke peulvruchten en 
Edamame sojabonen. De kleurencombinatie 
oogt zeer fris op het bord en de zonnebloem-
pitjes maken de mix af. Ideaal om te 
roerbakken.
MWN610 - 4x2,5kg

Edamame sojabonen (Mukimame)
Edamame sojabonen, ook wel Mukimame 
bonen genoemd, komen overwegend uit Azië. 
Maar Ardo heeft de aangepaste agrotechnologie 
ontwikkeld om deze bonen nu ook in Europa 
te telen. Deze jonge groene peulen 
van de sojaboon zijn erg voedzaam en 
knapperig. Edamame sojabonen worden 
traditioneel opgediend bij Oosterse 
gerechten maar kunnen dienen als 
eiwitrijke toevoeging bij een slaatje.

BOS310 - 10x1kg

Green Wave mix
Een intens groene mix van klein & fijn 
gesneden broccoli, groenkool, spinazie,
courgette en wakamé algen. Origineel, 
superfood en intens van smaak. 
MGW310 - 10x1kg

Cauli Power mix
Deze low carb groentenmix combineert 
bloemkool blokjes van 4 bij 4 mm (of nog 
“bloemkoolrijst” genoemd) met rode quinoa 
en groene linzen wat voor een origineel 
kleurenpallet zorgt.
MC9310  - 10x1kg

nieuw

Powerful grains



Veggie power
De vraag naar trendy, voedzame en makkelijk te bereiden producten blijft groeien. 

Ardo speelt daar perfect op in met een aantal verrassende producten vol “Veggie Power”.

Powerful grains
Ardo’s “Powerful Grains” producten zijn rijk aan vezels en/of proteïnen. Reeds voorgekookt lenen 

ze zich tot tal van warme en koude gerechten, te bereiden in een mum van tijd.

Trend 2

Volkoren penne
Met de introductie van volkeren penne beantwoorden we aan de vraag naar vezelrijke pasta’s. 

Hiermee breidt Ardo zijn ruime gamma voorgekookte en kant-en-klare pasta’s verder uit. Enkel opwarmen 

en serveren met een saus, of ontdooien en makkelijk verder te verwerken in een koude salade.

PEV210 - 4x2kg

Quinoa groentepan
Deze superfood groentemix op basis 

van quinoa is Aziatisch geïnspireerd. 

Het geraffineerde sausje bevat toetsen 

van gember en curry. De quinoa, 

de boerenkool en sojabonen maken 

de mix zeer trendy. 
UQG310  - 10x1kg

nieuw

Receptidee: 
Cauli power salade met 
Edamame sojabonen

Receptidee: 
Sweet life volkoren penne



Smaakmakers
Het ‘Fines Herbes’ assortiment laat je kiezen uit standaard keukenkruiden, verfijnde kruidenmixen  

en smaakmakers als rode chili en gember. Kruiden die heel het jaar door beschikbaar zijn, 
rijk aan smaak en geur: wat een voordeel!

Trend 3

nieuw

Tartaar kruidenmix
Ideale basis voor een heerlijke tartaarsaus. 

Voeg enkel wat mayonaise toe en roeren maar. 

Gebruik het ook als ingrediënt voor de bereiding 

van de typische ‘steak tartaar’ of bij een visgerecht.

UTK010 - 8x250g

Thai kruidenmix
Oosters getinte combinatie van gember, koriander, sjalotten, 

gemalen citroengras, gemalen limoenblaadjes, knoflook en rode 

chili. Een uitstekende smaakmaker voor Thaise gerechtjes, soep, sauzen 

en marinades.

MT2010 - 8x250g

Een gamma kruiden is
nu beschikbaar in een
kruidendoosje (50g - 75g - 100g).
Duurzaam, ecologisch en met 
handige doseeropeningen. Opening bovenaan om te 

doseren met een lepel

Handige zijopening
om te strooien

nieuw

Fruity fresh



Smaakmakers

Tartaar kruidenmix
Ideale basis voor een heerlijke tartaarsaus. 

Voeg enkel wat mayonaise toe en roeren maar. 

Gebruik het ook als ingrediënt voor de bereiding 

van de typische ‘steak tartaar’ of bij een visgerecht.

UTK010 - 8x250g

Opening bovenaan om te 
doseren met een lepel

Handige zijopening
om te strooien

Fruity freshTrend 4

Speel in op de stijgende vraag naar vriesvers fruit! 
Zongerijpt, geoogst op het perfecte rijpmoment 

en voorgesneden in handige stukjes. 
Smaakvoller en gemakkelijker kan niet.

Ananas
Heerlijk extra zoete stukjes ananas, geoogst en 

ingevroren in Costa Rica. De kwaliteit is onberis-

pelijk. Is zeer handig in de keuken want reeds 

volledig voorgesneden. Als frisse toets bij 

desserts of als originele toevoeging aan een 

dessertbuffet.
XAC610 - 4x2,5kg

nieuw

nieuw

Mango
Een zeer populair tropisch fruit uit Peru, 

in volle opmars in elke keuken. Lekker in 

een exotische fruitsla, met een bolletje 

ijs of met wat yoghurt. Echt verfrissend! 
XMP610 - 4x2,5kg

Groene, rode en  
gele smoothie mix

Receptidee: 
Ananas & mango symfonie
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Vegan crispy
Vegan wordt steeds populairder. En daar kan Ardo perfect op inspelen. Ontdek ons verruimde 

aanbod vegetarische producten met een extra toets. Spreekt iedereen aan!

Zoete aardappel partjes
Naast puree, frietjes en zoete aardappelkubus 

introduceren we de trendy zoete aardappelen 

nu ook in wedges vorm. De wedges zijn 

voorzien van een glutenvrije coating, wat ze 

extra knapperig maakt. Een topper als snack, 

in combinatie met een pittig dipsausje of 

geserveerd bij heerlijke grill of BBQ gerechten.

SPW210 - 4x2kg

Pastinaak met honing
Rustiek gesneden pastinaken, extra op 

smaak gebracht met een heerlijke honing. 

Een knapperige en lichtzoete smaaksensatie 

gegarandeerd. Dient enkel in de oven opgewarmd 

te worden.
UPG610- 4x2,5kg

Quinoa-groenkoolburger
Deze vegan burger van fijne groentjes  

is uiterst geschikt als voorgerecht of bijgerecht  

of als een verrassende vegan burger broodje.  

Het quinoa korstje geeft de burger een  

knapperig extraatje. 
UQB410 - 6x1,2kg

Trend 5 Bio organic

Markt & oogstberichten

Glocal
“Ardo goes fusion” en combineert authentieke klassiekers met etnische elementen. 

Ontdek trendy mixes van wereldse ingrediënten met lokaal geïnspireerde toetsen. 

Trend 6

Salade Griekse wijze
De klassieke salade met een dressing van 

olijfolie en een twist van citroen en basilicum

krijgt met de parel couscous een eigentijdse 

toets. Na ontdooien klaar om te serveren.

USG310 - 10x1kg

Paksoi mix
Paksoi mix is een Aziatisch getinte groentemix, 

maar dan met Europees geteelde groenten. 

De lichtzoete mix krijgt extra smaak met wat 

sojasaus en knoflook of gember in culinaire 

roerbakgerechten.
MPC610 - 4x2,5kg

Geroosterde maïs Mexicana
Een heerlijke wokmix van gegrilde maïs, 

rode kidney bonen en gegrilde rode peper 

op smaak gebracht met olijfolie en gerookte 

pittige Mexicaanse kruiden. 

Ideaal als vegetarisch bijgerechtje of als gerecht 

bij een trendy Mexicaanse maaltijd.
URC310 - 10x1kg

nieuw



Vegan crispy Bio organic
In ons uitgebreide Bio Food Service assortiment lanceerden 

we Bio jonge wortelen en Bio spruitjes. 

Trend 7

Ardo’s Bio retail gamma wordt voortaan 

verpakt in een folie die opgebouwd is uit 

80% suikerriet, een uiterst CO2-vriendelijke 

folie die te herkennen is aan het bio-based 

logo “I’m green”. Op deze manier wil Ardo 

haar groene ambitie verder kracht bijzetten.

De weersomstandigheden bij de start van productiejaar 2017 waren op z’n minst grillig te noemen, 
 met als resultaat belangrijke minderopbrengsten van de eerste groentesoorten.

Markt & oogstberichten

- De voorziene spinazievolumes werden 

 niet volledig gerealiseerd.

- We noteren opbrengsten van -20%   

 bij erwten en dit vooral in Midden- en 

 Noord-Europa. De Zuid-Europese productie  

 verliep relatief normaal.

- De tuinbonen zijn problematischer. 

 Hier kon  slechts 50% geoogst worden.

- Identieke situatie bij sugar snaps  

 (suikererwten) waar we slechts de helft  

 van de oogst realiseerden.

Gelukkig kon de regen in augustus de late 

zomer- en herfstoogsten nog normaliseren. 

De bonenoogsten zijn sinds eind augustus 

volop aan de gang. Voorlopig worden redelijke 

opbrengsten genoteerd. We wachten nog even 

de weersomstandigheden van september af 

in de hoop alle geplande volumes te kunnen 

finaliseren. Vroege nachtvorst zou mogelijks een 

negatief effect kunnen hebben op de eindresul-

taten. De andere herfst- en wintergroenten 

zijn nog in volle groei. Ook hier kijken we uit hoe 

het groeiproces evolueert.

De fruitoogsten ondervonden wereldwijd 

schade door de harde weersomstandigheden. 

Hierdoor komt de globale beschikbaarheid in 

het gedrang en gaan de prijzen in stijgende 

lijn. Aardbeien en kersen zijn in het bijzonder 

getroffen.

Onze kruidenproducties in Frankrijk en het 

Verenigd Koninkrijk draaien ondertussen op 

volle toeren. Ook hier houden we rekening 

met lagere productievolumes bij enkele 

kruidenvarianten. Meer info hierover na 

het afsluiten van de oogst.

Marktberichten

De vraag naar vriesverse groenten, fruit en 

kruiden blijft toenemen. De Europese markt 

groeit jaarlijks met om en bij de 2%. Ook de 

export buiten Europa gaat in stijgende lijn. 

We danken deze positieve tendens aan 

onze nieuwe markten en innovaties, het 

gebruiksgemak en de constante kwaliteit. 

Mooie uitdagingen.

Editie begin september 2017
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• Verkoopkantoren

Met verkooppunten in heel Europa en daarbuiten is er altijd iemand van ons verkoopteam in de buurt 
om snel te kunnen reageren op lokale marktwensen. Onze verkopers kunnen uw behoeften aan Retail, 

FoodService of Food Industry opvolgen en vragen snel beantwoorden.

Ardo wereldwijd 
dicht bij haar klanten

VOLG ARDO OP WWW.ARDO.COM

ARDO N.V. WEZESTRAAT 61 B-8850 ARDOOIE 
T +32 51 310621 F +32 51 305997  
WWW.ARDO.COM - INFO@ARDO.COM 

AT +43 2249 3535 0 - CN +86 21 6473 8068 - CZ +420 326 597 062 

DE +49 2102 2028 0 - +49 2129 9444 0 - DK +45 6531 0310 - ES +34 955 660648 

FR +33 297 234876 - +33 320 001033 - +33 298 930240 - +33 475 044266

HU +36 873 401 53 - IE +353 12 957 355 - IT +39 0382 17525 90 

NL +31 76 5999999 - +31 76 5040350 - PL +48 510 080 311 - PT +351 243 559 230 

RO +40 31 80 54 102 - RU +7 499 682 7354 - SI +386 5 658 25 00 

UK +44 1233 714714 - +44 1379 871007 - US/CA +514 426 4100 
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