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Actueel
Ardo producten vind je in alle kleuren, smaken en geuren. Zoete frambozen
voor verfijnde desserts, frisse bloemkoolroosjes in een verrassende curry,
krokante uiringen voor een snelle snack… Groenten, fruit en kruiden genoeg 
om je te doen watertanden. En dat is exact wat we met deze editie van Actueel 
willen doen: je inspiratie aanwakkeren om aan de slag te gaan met onze 
vriesverse producten. Want zo ontstaat magie in de keuken.

Onze koks duiken elke dag de keuken in om te toveren met Ardo producten. 
Die culinaire kennis delen we maar al te graag met jou. In de komende pagina’s 
geven we graag een variatie aan recepten mee, om je nog meer inspiratie te geven.

Smaak is onze passie, dat mag intussen wel duidelijk zijn. We zetten je hier
graag op weg, maar weet dat er nog een resem andere mogelijkheden zijn
om je smaakpapillen te prikkelen. Duik nog dieper in onze wereld met alle
recepten. Waar kan je ze vinden?

 

Ardo op 
de beurzen
CONXEMAR VIGO, ES 
1-3/10/2019

ANUGA KEULEN, DE  
5-9/10/2019

GAST HERBST SALZBURG, AT
9-13/11/2019

FHC SHANGHAI, CH 
12-14/11/2019

HORECA EXPO  GENT, BE 
12-14/11/2019

PLMA CHICAGO, US 
17-19/11/2019

De keuken in met Ardo!

Penne Wellness

 #Ardolicious

En dan is het aan jou om te 
kokerellen en je ideeën 
wereldkundig te maken. 
Post gerust je eigen gerechten 
met Ardo ingrediënten via de 
hashtag #Ardolicious en wie weet 
verschijnen ze wel in onze 
volgende nieuwsbrief.

 op ons eigen Youtube-kanaal 

 op facebook 

 op instagram

 op www.ardo.com

• in onze nieuwsbrief “Actueel”

• op de beurzen



ARDO BEKROOND 
IN NOORWEGEN

Ardo mag zich trots ‘Food Folk Norway Supplier of the 
Year’ noemen, een prijs die werd uitgereikt door Food 
Folk Norway, het bedrijf dat de Mc Donald’s restaurants 
in Noorwegen runt en verhuurt. Ardo levert hen 
vriesverse zoete aardappelfrietjes die zeer in de smaak 
vallen bij hun klanten. De titel ging naar Ardo omwille 
van onze toewijding om een betrouwbare supply chain 
uit te bouwen en onze inzet om een duurzame partner 
te zijn.

We verwelkomen Mark Monden in Ardo Zundert (NL). 
Hij volgt zijn collega René Roks in het FoodService sales 
team op. René ging met pensioen eind 2018.

Peter Van den Berg ging in Ardo Zundert (NL) aan de 
slag bij het FoodService team als Culinair Adviseur.

Het uitbreidende sales team in Ardo Zundert (NL) krijgt 
er de hulp bij van Key Account Analyst & Sales Support 
René van Houts. 

Koki Yamashita startte in maart als Business 
Development & Marketing Manager in Japan. Hij werkt 
in de diepvriesvoedingsindustrie sinds hij afstudeerde.

In april waren we al getuige van de eerste grillige weersomstandigheden van 
het nieuwe seizoen. Koude in Zuid-Europa en warmte en droogte in Noord-
Europa, met zelfs zandstormen in Denemarken als gevolg van de uitgedroogde 
akkervelden. Hopelijk is dit geen voorteken van een grillig weerbeeld dat de groei 
en de productie bemoeilijkt — iets wat de afgelopen jaren al herhaaldelijk leidde 
tot behoorlijk lage diepvriesvoorraden in Europa. Minder opbrengsten vorig 
jaar in combinatie met een constante stijging van de vraag via nieuwe markten 
en innovaties resulteren in behoorlijk wat uitdagingen voor onze productie- en 
supply chain afdelingen.

Ardo anticipeert op schommelingen door in te zetten op internationaal gespreide 
teeltgebieden in Portugal, Spanje, Frankrijk, België, Nederland, Denemarken en 
Oostenrijk. Deze strategie garandeert een constante kwaliteit en kwantiteit, elke 
oogst opnieuw.

MARKTBERICHTEN

Wereldwijd zien we een duidelijke trend in de richting van vegeta- 
rische en vegan consumptie. Deze veranderende levensstijl draagt bij 
tot een hogere consumptie van groenten en fruit.

Daarmee verbonden zet de stijgende vraag naar biologisch geteelde groenten, 
fruit en kruiden zich onverminderd voort. Ook dit jaar breidde Ardo de bio 
teeltgebieden aanzienlijk uit door bestaande en nieuwe telers aan te spreken om 
de stap naar de bioteelt te zetten. Er is momenteel nog een duidelijk onevenwicht 
tussen vraag en aanbod dat ongetwijfeld nog enkele jaren zal aanblijven. Voor een 
volledige omschakeling van conventionele teelt naar bio-akkerbouw rekenen we 
immers 3 tot 5 jaar.

Uit een recente studie van ‘MarketsAndMarkets’ blijkt dat Europa wereldwijd nog 
steeds de grootste verbruiker en exporteur van diepvriesgroenten is, gevolgd door 
Noord-Amerika en Azië. Dat Europa die plaats veroverd heeft, is ongetwijfeld te 
danken aan de invoering van strenge teelt- en productieprocessen, een strategie 
voor eerlijke kwaliteit die het imago van de Europese groenten kracht bijzet.

Een duurzame toekomst voor de afzet van Europese plantaardige voeding
is bij deze ingezet.

OogstberichtenNieuwe 
medewerkers Nadat de uitlopers van seizoen 2018 zoals spruiten, wortelen,

schorseneren en prei afgewerkt werden, zijn de eerste oogsten en 
producties van het nieuwe seizoen intussen opgestart, met spinazie 
als eerste in de rij. De winterspinazie scoort dit jaar hoog in kwaliteit, 
terwijl de grotere volumes lentespinazie vanaf mei worden
geproduceerd. In Zuid-Europa (Portugal, Spanje en Zuid-Frankrijk) 
zijn ook de eerste erwtenproducties opgestart. 

 

René van Houts

Mark Monden Peter Van den Berg 

Koki Yamashita

Editie: 30/04/2019.



De hele wereld op je bord

Green Wave Mix
 10x1kg 

Sweet Life Mix
10x1kg 

Cauli Power Mix
10x1kg 

Originele veggie  
gerechten met Ardo’s  

Veggie snacks

Creatief met rijst groenten

Drie veggie power mixes 
geïnspireerd op de trend van “rijst groenten”, 

zeer fijn gesneden groenten die als alternatief 
voor rijst of andere koolhydraten kunnen

ingezet worden.

WIST JE DAT? 
 ondanks haar Aziatische 
oorsprong, Ardo’s paksoi 
in Europa geteeld wordt? 

Low carb groentemix 
met bloemkoolrijst, 
rode quinoa en groene linzen. 
Heerlijk bij een stukje vis, 
als slaatje of bijgerecht.

Cauli Power risotto 
met zeeduivel 
en paksoi

Mexican style wrap 
met kip en Sweet Life mix

We doken in onze vriezers om er heel wat 
smakelijke ingrediënten uit te halen, altijd met het
doel om jou op ideeën te brengen. Kies voor kleur
met frisgroene kruiden en pimp je salades met
een toets exotisch fruit, vers geplukt en zorgvuldig
ingevroren. Laat je leiden door de smaken en
geuren die onze koks zorgvuldig samenstelden
of doe helemaal je eigen ding.

Green Wave salsa verde



De hele wereld op je bord Een extra toets 
met Ardo’s 

kruidenmixes

Originele veggie  
gerechten met Ardo’s  

Veggie snacks

Extra smaak en aroma 
voor trendy en originele 

bereidingen.

  

Ontdek ons verruimd aanbod 
veggie tapas met een extra toets. 

Spreekt iedereen aan! 
  

Groenteburger
10x1kg

Quinoa groenkoolburger
10x300g  
6x1,2kg

 

Veggie tots
 12x450g 
 10x1kg

Falafel
10x1kg

Nieuw: onze groenteburgers 
zijn nu verkrijgbaar in 

10x1kg!

Falafel brochette 
met quinoa groentepan

Lente salade met veggie tots 
& krokante groentjes

Nieuw: deze fijne groentehapjes 
op basis van stukjes broccoli of 
bloemkool met aardappelpuree,  

zijn fifty-fifty door elkaar gemengd 
in één verpakking. Lekker krokant 

en heerlijke fingerfood. 

Salad wrapped 
quinoa - groenkoolburger



Een extra toets 
met Ardo’s 

kruidenmixes

Extra smaak en aroma 
voor trendy en originele 

bereidingen.

  

Lente salade met veggie tots 
& krokante groentjes

Nauwkeurig geselecteerde, 
vriesverse kruiden en pittige 
smaakmakers. Hun smaak, 
geur en kleur blijven even 
fris en uitgesproken als bij 

vers geplukte kruiden. Perfect 
portioneerbaar!

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.

Thaise bouillon met garnalen en 
groene groenten

Melkvarken met Smokey BBQ, 
rozemarijn aardappelen

Smokey 
gehaktballetjes

Ribs & smokey dips

Thaise kruidenmix
8x250g

Tartaar kruidenmix
8x250g

Mix Smokey BBQ
8x250g



VOLG ARDO OP WWW.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

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

Mango en ananas tarte tatin

Mango salade 
met gemarineerde zalm

Ananas
4x2,5kg

Mango
4x2,5kg

Zeer populair tropisch fruit, 
met een volle en zoete smaak.

Frisse en fruitige 
gerechtjes met 
Ardo Les Fruits

Surf naar ardo.com
voor de volledige beschrijving van 
deze recepten en nog tal van andere 
verrassende inspiratie of 
check de videos op Ardo YouTube

TIP:
laat het fruit ontdooien in 
de koelkast en serveer het 
fris en knapperig  in een 
ontbijt- en/of salad bar


