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Actueel
We are Ardo,
we are One team!

In deze nieuwe en verontrustende tijden wereldwijd onder-
steunt Ardo meer dan ooit zijn klanten in Retail, FoodService 
en Food Industry. Zoals we om de gezondheid en veiligheid 
van onze werknemers en onze producten geven, geven we
ook om onze klanten. 

We beleveren onze Retailklanten continu om aan hun hogere
vraag te voldoen. Wereldwijd kopen eindconsumenten meer
vriesverse groenten, kruiden en fruit. Sommige van die eind-
consumenten hadden nooit eerder vriesverse groenten, fruit
en kruiden gebruikt.

 Om de eindconsumenten te steunen,
 hebben we Jamie, Ardo’s happy chef,
 bedacht. Op onze social media kanalen
 inspireerde en informeerde Jamie
 hen met tips & tricks over de
 voordelen van koken met vriesverse
 groenten, fruit en kruiden.   

We zijn onze Food Industry-klanten blijven beleveren zodat
ze heerlijke maaltijden konden bereiden met onze hoogstaande
producten.   

Onze klanten in FoodService hadden de grootste uitdaging.
We zijn erg blij dat onze klanten zeer creatief aan de slag zijn 
gegaan en nieuwe concepten hebben ontwikkeld. Take away,
leveringen, pop-ups, inhouse winkels in restaurants … Ardo’s
culinaire adviesteam ondersteunt onze FoodService-klanten
wereldwijd maar al te graag bij de ontwikkeling van hun
nieuwe concepten. 

Ardo steunt zijn klanten

Heb je vragen of problemen in de keuken,
dan staan de culinaire adviseurs van Ardo 
steeds klaar om je te helpen en hun kennis te 
delen. Neem gewoon contact op met je
regionale culinaire adviseur. 

Martijn & Marcel (NL), Jill & Mette (DK), 
Christian, Mathias, Christopher & Hanns (DE), 
Ettore (IT), Etienne (FR), José (ES), Alex (UK), 
Joao (PT) en Niels & Peter (BE & overige
landen) –  info@ardo.com



De zomer op je bord

Receptsuggestie:
Paella royal. De Ardo Veggie paella kan je 
zelf ook rijkelijk beleggen!

Veggie mix Nordic style
Gerst, groene groenten en een fris sausje 
van dille en limoen als fi nishing touch: geniet 
van de pure Scandinavische keuken op je bord.
100268010 – 10x1kg 

Veggie mix Indian style
Laat je smaakpapillen inpalmen door de kleurrijke en 
lekker geurende keuken van India. Linzen met spinazie, 
bloemkoolrijst, butternut pompoen en kekererwten, en om 
het helemaal af te maken: een typische kruidige 
curry-kokossaus. 100154610 – 10x1kg

Receptsuggestie: 
Veggie mix Nordic style met gebakken zalm

Receptsuggestie: Veggie mix Indian style, 
mangochutney & yoghurtdip

Wil je je klanten verwennen met een heerlijk menu in take-away, delivery of
in je horeca zaak? Met deze recepten willen we jullie inspireren met heerlijke zomerse 
gerechtjes. Gemakkelijk klaar te maken, zomers én lekker!

Veggie Paella 
Ons team in Valencia heeft een vegan paella ontwikkeld 
met respect voor de traditionele smaken. Ronde rijst, 
gegrilde gele en rode paprika, erwten, ui, romano en 
cannellini bonen worden op smaak gebracht met 
een authentieke paella saus. 100150710 – 10x1kg



De zomer op je bord
Grill mix à la Siciliana
Gegrilde gele en groene courgettes, paprika en gemarineerde 
ovengedroogde tomaten maken van je gerecht een ware 
Mediterraanse beleving. Gebruik de nieuwe grill mix in een 
salade of serveer het bij vis-, vlees-, pasta- of veggie gerechten. 
Instant de zomer op je bord.
100147110 - 10x1kg

Receptsuggestie:
Happy face met
tricolore groentefrietjes 
en falafel

Tricolore groentefrietjes
Wie kan er ‘nee’ zeggen tegen knapperige en kleurrijke 
frietjes van wortel, rode biet en pastinaak? 
Heerlijk als aperitief op een zomerse dag of als kids lunch.
100145110 – 4x2kg

Bio klassiekers
Geef je bio gerechten een extra kick dankzij onze eenvoudige 
bio klassiekers: bio zoete aardappel, bio ajuin en bio tricolore 
paprika reepjes.

Pasta Gobbetti-horentjes
Ontdek onze nieuwe Pasta Gobbetti. De pastahorentjes zijn 
eindeloos te combineren in makkelijke gerechten zoals soep, 
salade of éénpansgerechten. 
100150810 – 4x2kg 

Receptsuggestie: Veggie pizza ‘Grill mix à la Siciliana’

Receptsuggestie: Gobbetti ‘Green wave’

Receptsuggestie: bio gazpacho (bio zoete 
aardappel, bio paprika en bio ui)



Organoleptisch
- 100% natuurlijke en zuivere kruiden 
- Volledige range van smaken en aroma’s

De voordelen van 
Ardo’s vriesverse kruiden

Heel gemakkelijk
- Altijd op voorraad: lange houdbaarheid 
 zonder smaak- of aromaverlies
- Voorgewassen en voorgesneden 

Kruiden brengen elk gerecht naar een hoger niveau dankzij de extra touch die ze geven aan je salade,
soep, pasta …  Ardo selecteert nauwkeurig vriesverse kruiden en pittige smaakmakers die even fris en
smaakvol zijn als vers geplukte kruiden. 

Kruiden voor een frisse touch  

Heel economisch
- Stabiele prijzen het hele jaar door 
- 100% bruikbaar product 

Kwaliteitsgarantie
- 100% microbiologische controle 
- Volledige traceerbaarheid vanaf het 
 veld tot in de verpakking

Heel duurzaam 
- Bederft niet, dus geen voedselverspilling
- Gekweekt en geoogst in openlucht en in het juiste seizoen

Mix & match met Ardo’s kruiden
Voor elk gerecht vind je de ideale match in het kruidengamma 
van Ardo. Ga voor een pittige kruidencombo zoals de Mix Salsa 
Mexicana of een klassieker zoals onze persillade, 
die in elke keukenkast thuishoort. 

Thaise kruidenmix
De Oosters getinte combinatie van onder meer
gember, koriander, sjalot, gemalen limoenblaadjes, 
knofl ook en rode chili is een perfecte smaakmaker 
voor Aziatisch geïnspireerde gerechtjes. 

Tartaar kruidenmix
Deze mix van kruiden en typische 
tartaaringrediënten is dé basis voor een 
lekkere tartaarsaus. Voeg enkel nog wat 
mayonaise toe en dien het op bij een steak- 
of visgerecht, of bij frietjes. 

Mix Smokey BBQ
Mediterrane kruiden met ovengedroogde tomaten 
in een lichte, gemarineerde oliedressing:
de perfecte topping bij vlees- of  BBQ-
bereidingen of als topping op smokey broodjes.  

Mix Salsa Mexicana
Deze pittige combinatie van fi jngesneden 
Mediterraanse groenten met onder meer look, 
koriander en chilipepers is een heerlijke 
smaakmaker bij pasta’s, pizza’s of bruschetta’s. 

Persillade
Een ideale mix om altijd bij de hand te hebben: 
een klassieker van look en peterselie.
Heerlijk op zomerse BBQ aardappelen!



Markt- en oogstberichten 
 

Duurzaam irrigeren in Ardooie (BE)

Vorig jaar hebben we op de site in Ardooie een irrigatiebekken aangelegd dat gevuld wordt met regenwater en gezuiverd afvalwater 
uit de fabriek. Landbouwers in de omgeving gebruiken dat water dan weer om hun velden mee te irrigeren tijdens drogere periodes. 
En dat werd nuttig gebruikt afgelopen hete zomer! 

Moeilijke groei- 
omstandigheden.
De weersverandering heeft gevolgen voor de ge- 
wassen van noord tot zuid en van oost tot west ...

Weer:
April en mei waren de droogste maanden ooit 
geregistreerd in Noord-Europa. Het Koninklijk 
Meteorologisch Instituut van België voorspelde op 
7 juni dat de droogte in België de ergste zal 
zijn die ooit in juni is gemeten.

In Zuid-Europa was mei veel warmer dan normaal 
(3°C hoger dan normaal) met pieken boven 35°C, 
wat zeer abnormaal is voor die tijd van het jaar, 
en hevige regenval verstoorde de aanplantingen 
van zomergewassen. Oost-Europa was eveneens 
extreem droog en heet.
 
Situatie op de velden:
De extreme weersomstandigheden van de laatste 
maanden en weken creëren veel stress voor de 
gewassen, met een reële impact op opbrengst en 
kwaliteit. Ondanks alle Ardo maatregelen om de 
natuur onder controle te houden (irrigatieprojecten, 
zaadvariëteit en veldselectie ...), vormt het gebrek 
aan neerslag een groot probleem voor de teel
en oogst.

In de Iberische regio hadden erwten- en tuin-
boongewassen in de winter te kampen met water-
overlast en gedurende de oogst met de hitte. 
Dit leidt tot een tekort aan erwten in volume.

Het broccoliseizoen begon behoorlijk goed, maar 
het tweede deel van het seizoen was door de hitte 
vrij zwak in opbrengst en kwaliteit. Het verwachte 
volume grondstof zal niet worden bereikt.
De productie van zomergewassen zoals paprika’s 
en kerstomaten zal worden aangetast, deels door 
een te late aanplanting, maar de impact is nu 
moeilijk in te schatten (zal afhangen van het weer 
in september).

In Zuidwest-Frankrijk werd het goede potentieel 
van de gewassen eind april verwoest door de hevi-
ge stormen begin mei. We verwachten 35% min-
der erwten en wat verlies in sperziebonen en maïs.

In onze noordelijke teeltregio’s is de opbrengst 
van de eerste erwtenvelden zwak zoals verwacht, 
en de rest van de campagne zal volledig afhangen 
van de neerslag in de komende weken. 

De resultaten van andere gewassen zoals spinazie, 
sperziebonen en bloemkool hangen af van het 
irrigatievermogen van de landbouwers.
De productie van tuinbonen zal naar verwachting 
ook laag zijn.

De opbrengst van de voorjaarsbloemkool zal 
tegenvallen door het gebrek aan vegetatie van de 
gewassen. De ontkieming van sperziebonen, 
wortels, uien, pastinaken en spinazie is of was zeer 
ingewikkeld met heterogene velden als gevolg ...

In Oost-Europa zijn de erwtengewassen in Polen 
en Hongarije momenteel een ramp. Gelukkig 
kunnen onze landbouwers in Oostenrijk irrigeren. 

De droogte kan ook een impact hebben op de 
productie van groentezaden voor volgend jaar.

Spinazie en erwten zijn belangrijke producten, 
maar zijn jammer genoeg het meest gevoelig voor 
slechte weersomstandigheden. Dit omdat ze op 
grote oppervlakten groeien en een kort groeisei-
zoen hebben. Om dit risico te beheersen, kweekt 
Ardo deze producten in verschillende teeltgebieden 
verspreid over Europa. Dit geeft een geografische 
spreiding van risico’s en verschillende tijdstippen 
voor zaaien/oogsten in elke regio.

Kruiden:
Een zeer droge situatie in het Verenigd Koninkrijk 
en Bretagne. Landbouwers irrigeren zoveel als 
ze kunnen, maar er zal een impact zijn op de 
opbrengsten. In het Drôme-gebied heeft de zware 
regenval van mei ongeveer 40% van de basilicum- 
velden vernietigd en de koriandergewassen 
getroffen. 

Een zaak staat vast, de kostprijs om het hele jaar 
door de kwaliteit, het serviceniveau en de beschik-
baarheid aan te houden, stijgt snel en zal worden 
weerspiegeld in de verkoop- en marktprijzen van 
dit jaar.

*Situatie op 8 juni 2020 – kan gewijzigd zijn op de datum 
van ontvangst van deze informatie

Slechte kieming van spinazie veld

In de zomermaanden juli, augustus en september 
2019 is er het meest gebruik gemaakt van het 
water. In die periode is in totaal 83.000 m³ verbruikt 
door 23 verschillende landbouwers rond de site in 
Ardooie. Het bekken was bijna volledig leeg.

De droge lentemaanden dit jaar zorgden ervoor
dat de landbouwers vroeger begonnen met
beregenen dan vorig jaar. Het bekken werd voor
dit seizoen gevuld tot zo’n 145.000 m³.
Op vandaag staat er nog zo’n 130.000 m³ in het 
bekken. Dat wil zeggen dat er in mei en juni al zo’n 
15.000 m³ beregend werd door de landbouwers. 



Nieuwe look voor Ardo’s Retailgamma

Het retailgamma heeft een nieuwe look gekregen. 
Een fris ogende verpakking mét overzichtelijke info. 

duidelijke
productbeschrijving

gedetailleerd
overzicht van de 
ingrediënten

aantrekkelijk 
productbeeld

nutritionele info

duidelijke 
kookinstructies

Welkom bij Ardo

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

VOLG ARDO OP WWW.ARDO.COM

Arnaud Jagut is 
Sales Manager Retail
voor Ardo in Frankrijk. 
Welkom Arnaud!

Heidi Goovaerts is Group Sales Director FoodService. 
Ze werkte negentien jaar lang als Group Marketing & 
Communication Director bij Ardo, maar gaat nu een 
nieuwe uitdaging aan bij het FoodService-team. 
Tahnee Leroy werkt al 7 jaar op de Group Marketing 
dienst, en is nu Group Marketing Manager. 

Ardo breidt het team van Culinaire Adviseurs uit. Met Christopher Krümmel in 
Duitsland, Martijn Schellingerhout in Nederland, José Antonio Piña in Spanje en 
João Ferrão in Portugal krijgt het team een extra culinaire push.

 #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.


