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We ontmoeten je
graag op één van
de komende
najaarsbeurzen!
15-18/07/2018

IFT

CHICAGO – US

2-4/10/2018

CONXEMAR

VIGO – ES

21-25/10/2018

SIAL

PARIJS – FR

10-14/11/2018

GAST HERBST

SALZBURG – AT

11-13/11/2018

PLMA

CHICAGO – US

18-22/11/2018

HORECA EXPO
GENT – BE

Onze vegan recepten al
ontdekt op Ardo’s website?
Zeker eens doen!
De opgefriste webomgeving is uiterst smaakvol, heel aantrekkelijk
en besteedt een extra portie aandacht aan het aspect duurzaamheid.
Helemaal Ardo dus!
We kozen voor een harmonische look & feel met voldoende witruimte en
krachtige beelden. Navigeren gaat buitengewoon vlot en dankzij een
duidelijke product- en receptfinder vind je in een handomdraai jouw
favoriete Ardo groenten, fruit, kruiden en inspirerende gerechten.
Wil je je verdiepen in de ‘wereld van Ardo’: ga naar ‘downloads’ en je vindt
er de meest recente Ardo-nieuwsbrieven, netjes voor jou opgelijst.

Check zeker even
www.ardo.com!

Trendy “rijstgroenten”:
Klein, fijn en kerngezond!
Wist je dat fijngesneden groenten in blokjes, ook wel ‘rijst groenten’
genoemd, niet meer weg te denken zijn uit de vegetarische en veganistische
keuken! ‘Rijstgroenten’ beschikken immers over heel wat troeven :
ze bevatten weinig calorieën, zijn de perfect rijst- of pastavervanger en
kunnen zowel in een slaatje gemixt worden als bij een warm gerecht
geserveerd worden.

Sweet Life Mix: kleurrijk alternatief
voor koolhydraten met broccolirijst,
zoete aardappelrijst, bloemkoolrijst
en zongedroogde tomaatjes.
MS7310 - 10x1kg

Cauli Power Mix: krachtig powerfood met
bloemkoolrijst, rode quinoa en
groene linzen.
MC9310 - 10x1kg

Met ons aanbod rijstgroenten gaan we bewust
verder dan de traditionele bloemkoolrijst.
Onze 3 groentenmixen hebben elk hun eigen
karakter, smaak en kleur.
Ontdek op de receptfinder op www.ardo.com
tal van verrassende recepten met Ardo’s
rijstgroenten.

Green Wave Mix: superfood in groentinten,
voor de helft uit broccolirijst en aangevuld
met bloemkoolrijst, spinazie, wakamé en
courgetterijst.
MGW310 - 10x1kg

Green Wave Sushi
Cauli Power
Risotto

Thai Sweet Life
groenten tartaar

De zomer op het menu
Een gezond tussendoortje, een geïmproviseerde barbecue,
een aperitiefhapje met kruidig dipsausje … in de zomer smaakt
alles nog nét iets beter. Heb je zin in zoet of hou je van spicy?
Met deze nieuwe vriesverse groenten, fruit en kruiden van Ardo
word je op je wenken bediend. Laat de zon maar komen!

Zalig zoete zomer
Tropische salade met
kip

Met ananas en mango heeft Ardo twee nieuwe tropische toppers in het vriesverse
fruitassortiment. De voorgesneden stukjes mango van de kwalitatieve ‘Kent-variëteit’
zijn afkomstig uit Peru. Mango past perfect in een exotische fruitsla of bij een bolletje ijs
of wat yoghurt. Onze extra zoete stukjes ananas zijn van Costa Ricaanse oorsprong.
Ben je op zoek naar deze zoete toets bij jouw dessert? Ananas doet het altijd!

Mango
XMP610 - 4x2,5kg

Ardo goes Costa Rica!
Ardo verwierf een belangrijk aandeel in een fabriek voor
het invriezen van tropisch fruit in Costa Rica, nl. Compañia
Frutera La Paz. De zeer stabiele relatie met de klanten en
de goede verhouding met de ananastelers in Costa Rica
leggen de basis voor het internationale succes van La Paz.
Met certificaten van GFSI, HACCP, Kosher, Global Gap en
Organic exporteert La Paz traditionele maar ook een grote
hoeveelheid biologische ananas naar tal van internationale
markten. Het is ‘s werelds eerste gecertificeerde koolstofneutrale bedrijf voor de verwerking van vriesvers tropisch
fruit.

Passievruchten
crème met ananas
en mango

Ananas
XAC610 - 4x2,5kg

Krachtig en kruidig
Trendy kruidenmixen, een smaakvolle tartaarsaus, een
mediterrane mix als side dish bij jouw barbecuegerecht,
een pittige bruschetta? Met de Ardo kruidenmixen heb
je 1001 opties om culinair te scoren.

Geef jouw zomerse
gerechtjes extra pit met
onze nieuwe smaakmakers.
Mix Smokey BBQ: Een uitgesproken mix van diverse
mediterrane kruiden (look, rozemarijn, salie, …) met
gesneden ovengedroogde tomaten in een lichte,
gemarineerde oliedressing. Perfect als topping voor
diverse witte vis- en vleesbereidingen en bij tal van
barbecuegerechten.
KSQ010 - 8x250g

Mix Salsa Mexicana: Een pittige mix van
fijngesneden mediterraanse groenten met look,
koriander, lente ui, groene & rode chili peper en
komijn. Heerlijk op pizza’s, in pasta’s of op een
bruschetta. Oogt mooi en smaakt heerlijk!
MSE010 - 8x250g

Tartaar kruidenmix: Deze kruidenmix is een
heerlijke smaakcombinatie van kruiden en typische
tartaaringrediënten die zich eenvoudig laat bereiden.
Komt volledig tot zijn recht als basis voor een heerlijke
tartaarsaus. Voeg enkel wat mayonaise toe en roeren
maar. Gebruik het als ingrediënt voor de bereiding van
de typische ‘steak tartaar’ of bij een visgerecht.
UTK010 - 8x250g
Persillade: Een klassieke mix van look en peterselie die je
steeds bij de hand moet hebben voor tal van bereidingen.
Reeds in de perfecte snit voorgemengd en gemakkelijk te
doseren.
KPE010 - 8x250g

Kruidendoosjes

Superhandige doosjes met voorgesneden
vriesverse kruiden en pittige smaakmakers.
Heel het jaar beschikbaar aan een constante
kwaliteit, gebruiksklaar en makkelijk te doseren.
Strooien maar!

Duurzaam, ecologisch en
met handige doseeropening

Markt-en oogstberichten
Het eerste trimester van 2018 kende een uitzonderlijk koude en
natte overgang naar het nieuwe productiejaar.
In heel Europa stelden we tot midden april hevige regenval en
uitzonderlijk koude temperaturen vast. Gevolg: moeizame
winteroogsten, en een achterstand bij de uitzaai van de
eerste lente- en zomergroenten en kruiden.

in 2018 kan een correcte aansluiting naar de nieuwe oogst nog verder
bemoeilijken. Kortom: een uitdaging voor agronomen, productie en
supply chain.

Pas tegen eind april kon met de uitzaai gestart worden. Een mogelijk
gevolg is het vertragen van de oogstperiode met enkele weken.
Het wordt afwachten hoe de groeiperiode mei-juli verloopt…
(bij druk van deze uitgave, nog niet bekend)
De oogst van de winterspinazie is later gestart omwille van
aanhoudende regen en late vorst. De resultaten zijn niet overweldigend,
zowel naar volumes als naar kwaliteit. Schorseneren en prei werden
opgestart begin april, ook duidelijk later dan normaal.
De bloemkooloogst in Bretagne werd ook vertraagd.
Grotere oogstvolumes kwamen pas per eind april. De verwachte
opbrengst lag lager dan gepland.
Wat de uitzaai betreft, was in de meeste landen 2 à 3 weken vertraging
vastgesteld. Dit is zowel het geval voor kruiden (peterselie, dille, tijm,
munt,…) als voor groenten: vooral erwten, maar ook zuiderse groenten,
zoals broccoli, paprika, tomaten werden met onderbrekingen uitgezet als
gevolg van overvloedige regens in Spanje en Portugal.

Een uitstekende oogst zou dus wel van pas komen, gezien de stijgende
vraag. Het wordt weer spannend.

Wat de afzet betreft, noteren we een continue globale groei van
verkoopvolumes, weliswaar soms verschillend naar land en segment toe.

Editie eind april 2018

Marktberichten

Vertraging in de oogst kan nefaste gevolgen hebben voor de
beschikbaarheid van vriesverse groenten. De beschikbare voorraden
uit de oogst van 2017 waren al beperkt, en een vertraging van de oogst

Ardo, beste Belgische
investeerder in Frankrijk

Ardo UK opnieuw in de prijzen!

vlnr: Mr. Vincent Mertens de Wilmars, Ambassador of Belgique in France - Jan Haspeslagh,
Managing Director Ardo - Mrs. Pauline de Rosée, Event and Business Developer, CCI
France Belgique. / Volledig nieuw distributiecentrum in Ardo Gourin.

vlnr: Russell Tiffin & Jim Everest van Ardo Ashford.

Ardo ontving de ‘Prix du meilleur investisseur belge en France 2018’
(Prijs voor de beste Belgische investeerder in Frankrijk) van de CCI
France-Belgique (Chambre de Commerce et d’Industrie FranceBelgique). Deze prijs wordt uitgereikt aan Belgische ondernemers
die via hun ambitieuze projecten bijdragen tot een dynamische
Franse economie. We kregen deze prijs voor de structurele
investeringen in verschillende van onze fabrieken in Frankrijk, bijvoorbeeld
het nieuwe distributiecentrum op de Gourin-site, een investering van
32 miljoen euro. En bovendien een duurzame investering van 6 miljoen
euro in een nieuw waterzuiveringsstation in Gourin.
In Violaines werd 18 miljoen euro geïnvesteerd in een nieuwe frituurlijn
in een volledig aangepast gebouw.

Voor het vijfde jaar op rij werd Ardo UK bekroond met een gouden
RoSPA award binnen de categorie ‘health and safety’. Deze Royal
Society for the Prevention of Accidents (RoSPA) award wordt uitgereikt
aan bedrijven die het hoogste niveau halen op vlak van gezondheid en veiligheid op het werk en op basis van hun initiatieven
rond leiderschap en betrokkenheid.

3 x veggie :
lekker, snel én gezond
Een gezonde levensstijl begint met gezonde voeding.
Steeds meer mensen zijn hiervan bewust en steeds meer
consumenten gaan ook actief op zoek naar voedzame en
duurzame producten zoals fruit, groenten, noten, zaden
en granen*. Deze producten zijn niet enkel gezond, bij
voorkeur zijn ze snel klaar en breed inzetbaar.

En laat net dat de grote troeven zijn van vegetarische en
veganistische recepten. Want veggie, da’s lekker, snel én
gezond. En dat beseffen we bij Ardo maar al te goed.
Als lid van de Belgische organisatie ‘Chefs pro veggie’
dragen we actief bij aan de veggie en vegan trend.

*bron: Mintel 2017

Zin gekregen in de veggie keuken?
Wij zetten je graag op weg met
3 inspirerende gerechtjes!
Surf naar ardo.com voor de
gedetailleerde recepten.

Veggie taco

Loaded zoete aardappelfrieten

Quinoa boerekool quessadilla

VOLG ARDO OP WWW.ARDO.COM
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