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Hallo, ik ben Gabrielle Kalkwijk. Binnenkort 
ben ik al bijna een volledig jaar CEO bij Ardo. 
Eind 2019 koos ik voor Ardo omdat zowel het 
product, de innovatiegerichte strategie als 
het team me aanspreken. Hier is enorm veel 
passie en know how, die wij iedere dag proberen 
over te brengen naar onze klanten.

Na dit eerste jaar was mijn conclusie al heel 
duidelijk: dit is een fantastisch bedrijf van 
gepassioneerde medewerkers met een grote 
kennis in landbouw en de productie van 
verschillende gewassen. Samen creëren we 
topkwaliteit. We zijn innovatief, we focussen 
op duurzaamheid en we hebben stakeholders 
die heel betrokken zijn bij het bedrijf. Hopelijk 
merken jullie dat. Ons bedrijf heeft echter ook 
een turbulente periode achter de rug en dat
geldt vast voor velen van jullie. 

Niemand zal ontkennen dat corona de laatste maanden voor een grote uitdaging 
zorgt. Wereldwijd moeten zowel particulieren als bedrijven zien om te gaan met 
de gigantische impact die corona veroorzaakt in alle geledingen van onze 
maatschappij. Ongetwijfeld moeten jullie dagdagelijks ook het hoofd bieden
aan alle uitdagingen en problemen die de pandemie met zich meebrengt.
Wij wensen jullie daar heel veel sterkte mee. 

Anderzijds moesten we afrekenen met de gevolgen van extreme weersomstandig-
heden: zowel felle droogte als teveel neerslag ondermijnen voor het derde jaar op rij 
onze oogstopbrengsten. Het is duidelijk dat de klimaatverandering onze sector op 
lange termijn onder druk zal zetten. Via tal van maatregelen om de impact op deze 
veranderingen zo minimaal mogelijk te houden (irrigatienetwerken, selectie van 
zaadgoed, …) werken wij hard om jullie onze producten te blijven leveren.

Jullie kunnen er op rekenen dat wij ten volle blijven focussen op het 
ondersteunen van onze klanten. Ook in deze moeilijke tijden blijft het Ardo-team 
bergen verzetten om jullie verwachtingen in te lossen. De veiligheid van onze mede- 
werkers en van onze bezoekers op onze sites is voor ons van primordiaal belang. 
Overal werden strenge maatregelen genomen om het risico op besmetting onder 
collega’s te minimaliseren. Voedselveiligheid en het naleven van alle wettelijke 
voorschriften met betrekking tot onze producten blijft een prioriteit. 
De verwachtingen van onze klanten worden hoger en de wettelijke vereisten worden 
strikter. We proberen niet enkel te volgen maar doen ons best om te anticiperen!

“Resultaten bereiken door 
het verbinden van mensen, 
is mijn credo.
Dit is alvast wat het Ardo team samen 
met u verder wil bestendigen.” 

Gabrielle Kalkwijk 

Actueel



Markt- en oogstberichten 
 

In the picture We willen graag van de gelegenheid gebruik 
maken om Roger Maes, Group Sales & 
Marketing Director, te bedanken die eind 
oktober met pensioen gaat na meer dan 
37 jaar bij de Ardo Group te hebben gewerkt. 
Bedankt Roger voor je professionaliteit, 
je verantwoordelijkheid en jarenlange inzet 
vanaf het allereerste begin van Ardo. 
Het was een grote eer om al deze jaren met 
jou samen te werken.
Klaas Mouton zal de rol van Roger overnemen. 
Succes Klaas!

Intussen zijn een reeks zomeroogsten net afgelopen of geleidelijk opgestart. 
Er zijn alvast heel wat uitdagingen ...

David Gilliver, startte in september 
als Business Sector Manager voor 
FoodService en Wholesale in het zuiden van 
het Verenigd Koninkrijk. Hij deed 
 ervaring op bij enkele  
 grote namen in de 
 Retail, FoodService en 
 Wholesale in het 
 Verenigd Koninkrijk 
 en Europa.  
 Veel succes!

De groeiperiode werd gekenmerkt

door extreme droogte. Dit tekort

aan regen heeft – zoals verwacht -

een negatief effect op beschik- 

bare volumes aan tuinerwten

en tuinbonen. Bij de opstart van de oogst lagen 

de resultaten zelfs tot 35% onder de verwachtin-

gen. Doordat er later in de oogst toch nog wat 

meer neerslag viel, werden de resultaten iets 

beter. Helaas waren de late regenbuien niet vol- 

doende om de erg negatieve opstart te compen-

seren. Het eindresultaat ligt zo’n 10% onder 

de geplande oogstvolumes.

Deze situatie is vrij uniform in heel Europa. 

Het is duidelijk dat deze lagere oogstresultaten 

een algemeen tekort aan erwten en tuinbonen in 

de markt met zich meebrengen. De vraag is groot 

en de volumes zijn beperkt. Daar komt bovenop 

dat de sterk gestegen productiekosten van erwt- 

en door de onderbezetting van de verwerkende 

fabrieken een drastische prijsverhoging nood- 

zakelijk maken. Het merendeel van de erwten- 

contracten zijn intussen met prijsverhoging 

afgesloten. In enkele gevallen werden offertes 

ingetrokken en moest er opnieuw onderhandeld 

worden. 

Het is duidelijk dat de aansluiting naar de nieuwe 

oogst 2021 moeizaam zal verlopen. Ardo zal in 

de komende maanden de situatie evalueren om 

desnoods vroegere oogsten in de zuidelijke 

regionen van Europa tijdig te voorzien om zo de 

overbrugging naar de nieuwe oogst iets te 

vergemakkelijken.

 

Een ander heet hangijzer in ons teelt- 

programma zijn bonen. Enkele weken 

terug zijn de eerste oogsten gestart. 

Net zoals bij erwten zijn ook 

de eerste resultaten bijzonder 

negatief en zien we opbrengsten 

die tot 40% lager liggen dan 

tijdens normale oogstjaren. De redenen hiervoor 

zijn het tekort aan regenwater, gecombineerd 

met extreem hoge temperaturen. 

Zelfs met voldoende irrigatiesystemen waarmee 

vele teeltvelden uitgerust zijn, was de verdamping 

zo hoog door de +32°C temperaturen dat de 

wateraanvoer niet voldoende bleek om de nodige

beregening te voorzien. We hopen dat het tweede 

deel van de oogst dit nog wat kan corrigeren. 

Het zal echter onmogelijk zijn om de voorziene 

opbrengsten te behalen, ook al hebben we een 

uitstekende tweede helft van de oogst. Daarbij 

komt nog dat de bonenteelt in Europa hoofd- 

zakelijk geconcentreerd is in Frankrijk en België. 

Er zijn weinig alternatieven in Europa om de 

tekorten te compenseren. Een aansluiting naar de 

nieuwe oogst 2021 zal ook hier moeilijk zijn en 

prijsstijgingen zijn onvermijdelijk. 

Overige oogsten zijn nog volop aan de gang en 

in de komende maanden zal hier verder uitgebreid 

over gecommuniceerd worden. Het wordt alvast 

weer een spannend avontuur om aan de verder 

stijgende vraag naar vriesverse groenten en 

kruiden tegemoet te komen.

Wat het corona-effect betreft, zien we de 

aanvankelijke verschuiving van de afzet van 

FoodService naar Retail en Food Industry 

geleidelijk normaliseren. Het segment van de 

FoodService heeft duidelijk het meest aan 

afzet moeten inboeten. Noord-Europa herstelt 

zich. Zuid-Europa daarentegen kruipt maar zeer 

geleidelijk uit het dal. Daar speelt duidelijk de 

onderbezetting van de toeristische sector, met 

name de horeca, die toch een belangrijk deel van 

de FoodService consumptie voor zich neemt. 

Recente studies die in die segmenten 

uitgevoerd werden, tonen aan dat de afzet 

van vriesvers duidelijk toegenomen is en dat 

de toename ook verder aanhoudt. Dit kan 

erop wijzen dat de voordelen van vriesvers 

herontdekt of zelfs ondekt werden door de 

thuisconsumerende verbruiker.

Laten we vooral positief én gezond blijven.

Editie: mid september 2020



Nieuw in Ardo’s gamma
Heerlijk 

knapperig !
Rode biet spekjes 
Krokante stukjes rode biet
Deze voorgebakken krokante stukjes rode biet zijn een ideaal vegan 
en glutenvrij alternatief voor spekblokjes dankzij hun lekkere ‘smokey 
flavour’. Heerlijk in salades of pasta, op een pizza of met geitenkaasje,…

100267310 – 10x1kg

Rode bietensalade met geitenkaas, appel en rode biet spekjes

Salade geitenkaas 
met rode biet spekjes, 
kerstomaten en rode ui

Spruitjes met rode biet spekjes

Spaghetti carbonara 
veggie style



Take awayWe maken het je graag 
gemakkelijk met onze vriesverse 
groenten, kruiden en fruit.

Afhaalmaaltijden, food delivery,… 
De dagelijkse maaltijden moeten niet 
alleen lekker zijn maar ook makkelijk. 
Laat je inspireren met gerechten 
die je perfect kan serveren in handige 
meeneemporties.

Een portie Scandinavische keuken op je bord? 
De Veggie mix Nordic style combineert gerst en 
groene groenten met een fris sausje van dille en 
limoen. Opwarmen en klaar. Werk het geheel 
eventueel af met sint-jakobsnootjes. 

Ons team in Valencia maakt het je nog makkelijker 
met de nieuwe vegan paella. Ronde rijst, gegrilde 
gele en rode paprika, erwten, ui, romano en
cannellini bonen worden op smaak gebracht
met een authentieke paella saus.

Indian take away? Geen probleem!
Met dit kleurrijke en lekker geurende gerecht 
nemen we je mee naar India. Linzen met spinazie, 
bloemkoolrijst, butternut pompoen en kekererwten, 
en om het helemaal af te maken: een typische
kruidige curry-kokossaus.

Veggie mix Nordic style
100268010 – 10x1kg  

Veggie mix Indian style
100154610 – 10x1kg

Veggie mix Indian style met 
takoyaki rundsreepjes

Veggie paella met 
chorizo en garnalen

Veggie mix Nordic style 
met sint-jakobsnootjes

Veggie Paella
100150710 – 10x1kg

Ideeën om mee te nemen



Take away

Vegs & carbs

Pasta Gobbetti - horentjes
Deze pastahorentjes zijn ideaal voor makkelijke 
gerechten zoals soep, salade of éénpansgerechten, 
die je ook makkelijk kan serveren in individuele 
porties. 

100150810 – 4x2kg

Grill mix à la Siciliana
Zin in een Italiaanse afhaalmaaltijd? Deze gegrilde 
gele en groene courgettes, paprika en gemarineerde 
ovengedroogde tomaten geven je gerechten een 
Mediteraanse toets. Serveer ze in een salade 
of bij vis-, vlees-, pasta- of veggie gerechten.

100147110 – 10x1kg

Gobbetti caprese

Duo van 
wortelen Chef’s cut
Oranje en gele wortelschijfjes met 
een handgesneden look. Door hun 
unieke snijwijze, kleur en 
smaak kan je ze in een breede 
waaier aan gerechten gebruiken.

100352410 – 4x2,5kg

Kalkoenstoofpotje 
met honing pastinaken 
en wortelen chef’s cut



Take away

Biogroenten in een bokaal klaar om direct mee te nemen. Het ziet er niet alleen leuk uit, 
het is ook gewoon ontzettig handig. Daarom zie je ze meer en meer opduiken, en niet alleen op 
de hipster adresjes. Wat zou jij erin aanbieden? Laat je inspireren door onze bioproducten.

Bio Organic

Bio zoete aardappelen
De zoete smaak, de dieporanje kleur
en de rustieke snit geven een extra dimensie
aan elk bio gerecht!

100254010 – 4x2,5kg

Lunch in a jar

Bio Paprika 
tricolore reepjes
Deze zongerijpte bio rode, groene en gele 
paprikareepjes bieden niet alleen een volle smaak 
maar ook een prachtig kleurenpalet en een pittig 
tintje voor elk bio recept met 
Mediterrane allures.

100267810 – 4x2,5kg

Bio gesneden ui
We maken je het werk makkelijk met vriesverse, 
voorgesneden bio uien in reepjes die als basis
kunnen dienen voor een eindeloze resem bio
gerechten. Snel, makkelijk en altijd bij de hand.

100267910 – 4x2,5kg



Take away

Ananas
Heerlijke stukjes tropisch fruit waarmee je elk 
gerecht zonniger maakt. Verrassend in 
combinatie met hartig. Verfrissend bij een 
gezond ontbijt of een zoet dessert.

100313510 – 4x2,5kg

Mango
Handige stukjes fruit om je recepten een 
tropische toets te geven. Lekker fris bij desserts 
of met wat yoghurt.

100307710 – 4x2kg

Exotische fruitsalade 
met passievruchtensaus
Elke stukje fruit zit in een jasje passievruchten-
saus. Zo is de lekkere saus mooi verdeeld over al 
de vruchten en zo zit elke hap bomvol smaak. 
Heerlijk bij je on-to-go ontbijt!

100334510 – 4x2,5kg

Mango ananas brochette Exotische Griekse yoghurt on the go

Tricolore groentefrietjes
Knapperige frietjes van wortel, rode biet en 
pastinaak. Verrassend kleurrijk alternatief 
voor klassieke aardappelfrietjes. 
Heerlijk in bijvoorbeeld loaded fries.

100349110 – 12x450g
100145110 – 4x2kg

Loaded fries tartiflette style Vegan falafel wrap

Falafel
 
Falafelschijfjes boordevol Midden-Oosten 
smaken zoals kekererwten, koriander, 
komijn, look en andere geurige kruiden. 
Voorgebakken en dankzij hun vorm 
handig om in burger- of 
pittabroodjes te serveren.

100353410 – 10x1kg 

Fried & Fruit



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

VOLG ARDO OP WWW.ARDO.COM

Het idee is vrij eenvoudig. Wanneer we iets uit de natuur halen, geven we iets
terug. Simpel. Maar dat is gewoon een idee, een principe. Om dit om te zetten 
naar de echte wereld en zinvol te maken, moeten we meer doen. Veel meer.
En bij Ardo denken we dat dit ons gelukt is …

Corona heeft ervoor gezorgd dat we elkaar even niet kunnen ontmoeten op 
de beurzen waar wij aanwezig zouden zijn. Maar niet getreurd, in afwachting van 
onze volgende ontmoeting nodigen we jou uit op onze “virtuele beurs”, waar je 
onze nieuwste productinnovaties kan ontdekken, heerlijke nieuwe recepten, 
de laatste trends waarop Ardo inspeelt en Ardo’s circulaire economie verhaal. 

Hou je mailbox in de gaten, je ontvangt binnenkort van ons een mail 
met meer info over onze virtuele beursstand. Uiteraard kan je ook steeds 
bij je vertrouwde Ardo contactpersoon terecht voor vragen en informatie. 

Tot binnenkort!

Check onze film hier

Welkom op Ardo’s virtuele beurs!
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