
Bij Ardo zijn we er 
helemaal klaar voor!

 

Bij Ardo zijn we helemaal klaar voor een vriesvers najaar. 
We staan te trappelen om er in te vliegen! En jij?

Het voorbije jaar zagen we heel wat nieuwe trends en food concepten 
versneld groeien bij onze klanten, van private dining over vegan concepten 
tot takeaway. Met onze producten past Ardo perfect binnen dit 
voedselplaatje. Want of het nu om afhaalmaaltijden of delivery gaat, 
met ons vriesvers assortiment aan groenten, kruiden en fruit maken 
we het je graag zo makkelijk mogelijk. Ook voor smakelijke inspiratie 
kan je op Ardo blijven rekenen. Onze chefs inspireren jullie al te graag 
met lekkere recepten. Meer weten over peulvruchten en uitgebreid ontbijten? 
Of ga jij eerder voor ‘de wereld op je bord’ en bio? 

Ontdek op de volgende pagina’s hoe Ardo, zelfs in uitdagende tijden, 
blijft innoveren. Maar eerst nog even dit: bedankt voor jouw vertrouwen 
in Ardo het voorbije jaar. Wij hebben alvast heel veel zin er ook dit jaar 
weer samen met onze klanten tegenaan te gaan. Hopelijk zien we elkaar 
dit jaar eindelijk weer in het echt terug. Voor onze collega’s in Ardooie (BE) 
en bij Ardo VLM (CA) zal dat trouwens in nieuwe kantoren zijn. 
Tot snel!

“Heb je onze virtuele foodtruck 
al gezien? Ontdek er trends en 
nieuwe producten! Welkom op 
virtualfair.ardo.com”

Peter De Wandel, 
culinair adviseur, Ardo Ardooie (BE)
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Actueel



Gegeerde granen 
& populaire peulvruchten

 
De wereld op je bord

 

Zelf konden we een tijdje niet op reis, 
maar in onze keukens maakten originele 
recepten uit andere landen en culturen 
een opmars. Met Ardo geniet je van 
exotische smaken en internationale 
gerechten in een handomdraai.

Een portie Scandinavië op je bord? Wat dacht je van 
een Oosters gerecht? Of ga je liever de Spaanse toer op? 
Met Ardo’s producten waan je je in een mum van tijd in 
het buitenland. 

Wat heb je nodig om een gerecht 
dat internationale vleugje te geven? 
Simpel: kruiden. Die zijn namelijk 
onmisbaar om je gerecht te voorzien 
van dat heerlijke accent en extra 
smaakje.

Peulvruchten maakten al deel uit van ons gamma, maar nu is er nóg 
meer keuze. Ga je voor een exotische maaltijd met zwarte bonen, 
een English breakfast met witte bonen in tomatensaus, 
of extra kleur op je bord met Ardo’s tricolore linzenmix?

Veggie mix Indian style
100154610 – 10x1kg 

Veggie paella 
100150710 – 10x1kg 

Thaise kruidenmix  
100337010 – 8x250g

Rode Chiliblokjes 
100331310 – 8x250g  

Kekererwten
100149810 – 10x1kg
Ook beschikbaar in 
1x10kg - 100149910

Witte kidneybonen
100268410 – 10x1kg
Ook beschikbaar in 1x10kg - 100139910

Voorgekookte quinoa
100203810 – 10x1kg
Ook beschikbaar in 1x10kg
100203910

Tricolore
linzenmix
100268510 – 10x1kg
Beschikbaar eind 2021

Rode kidneybonen
100268310 – 10x1kg
Ook beschikbaar in 1x10kg
100139710

Edamame sojabonen 
(Mukimame)
100302510 – 10x1kg  

Zwarte bonen
100268210 – 10x1kg
Ook beschikbaar in 1x10kg - 100133610

Mix Salsa Mexicana
100336910 – 8x250g

Veggie mix Nordic style
100268010 – 10x1kg
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Granen en peulvruchten zijn tegenwoordig 
helemaal in. Met reden, want beide zijn 
niet weg te denken uit een evenwichtige en 
gezonde maaltijd. Niet alleen barsten ze van 
de smaak, ze zijn ook nog eens zeer voedzaam.

Granen vormen één van onze grootste energiebronnen, 
want ze bevatten koolhydraten, eiwitten, vezels, vitaminen 
en mineralen. En peulvruchten mogen dan bestaan in 
allerlei vormen, kleuren en smaken, ze zijn allemaal 
uitstekende vleesvervangers én zeer gezond. 



Kleur is gezond
 

Het oog wil ook wat. Maar dat niet alleen: 
hoe meer kleuren op je bord, hoe gevarieerder 
je eet. Elke kleur heeft namelijk zijn eigen 
gezondheidsvoordelen. Door verschillende 
kleuren te eten, krijg je een gevarieerd aanbod 
aan vitaminen en mineralen binnen. 

Met onze vriesverse groenten, kruiden en fruit zorgen wij gega-
randeerd voor kleur in je keuken. Van tricolore groentefrietjes 
tot een regenboog aan wortelschijfjes: proef en geniet!

trend 03

Met onze kleurrijke wortelschijfjes 
krijg je een hele regenboog op je bord. 
Van wit tot rood: geef je culinaire creaties 
een extra dimensie!

Grill mix à la Siciliana
100147110 – 10x1kg

Bio gesneden ajuin
100267910 – 4x2,5kg       

Bio wortelschijfjes 
100249610 - 4x2,5kg  

Bio algen wakame
100256210 - 1x10kg  

Bio bieslook
100247510 – 1x10kg

Bio broccoliroosjes
100354510 – 4x2,5kg 

Bio tricolore paprika’s
100267810 – 4x2,5kg 

Rode biet spekjes
100267310 – 10x1kg 

Rode biet burger
100291810 – 10x1kg  

Regenboog  
wortelschijfjes
100163510 – 4x2,5kg

Tricolore 
groentefrietjes
100349110 - 12x450g
Ook beschikbaar 
in 4x2kg - 100145110

Bio boomt
 

Bio is hip. En maar goed ook, want aan 
biologisch eten zijn alleen maar voordelen 
verbonden: milieuvriendelijker, eerlijker én 
gezonder. 

Daarom blijven we ons bio-assortiment uitbreiden met 
nieuwe smaken en ingrediënten. We voegden een aantal 
keukenklassiekers toe, maar ook enkele trendy groenten. 
En ook voor kruiden kan je terecht bij Ardo’s bio-segment. 
Laat die extra smaak op je bord maar aan ons over. 
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Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd; 
geen wonder dus dat we steeds meer belang 
hechten aan een stevig en gezond begin 
van de dag. 

Groene smoothie mix
100333910 – 10x750g  

Gele smoothie mix
100334110 – 10x750g  

Frambozen
100295210 – 4x2,5kg  

Voorgekookte quinoa 
100203810 – 10x1kg
Ook beschikbaar in 1x10kg 100203910

Ardo’s oogstrijp en vriesverse fruit is ideaal voor een gezellige 
brunch. De volle smaak, perfecte textuur en het gebruiksgemak 
zorgen voor een heerlijk ontbijt in een handomdraai. Met ons 
ruime gamma aan peulvruchten, groenten en granen geef je 
jouw ontbijt dan weer een energieke dimensie. Ga jij voor een 
powerbar met fruit, of heb je liever een ontbijtbowl met quinoa?

Meer over deze trends 
en producten vind 
je op onze website, 
Instagram, Facebook 
en YouTube. 
#ardolicious 

Markt- en oogstberichtenGezond ontbijten
Na een regenachtige winter is de lente in het 

 zuiden (Spanje en Portugal) heel normaal 

 verlopen.  Erwten en tuinbonen hebben geleden 

onder het winterweer in Portugal, maar de andere 

gewassen zijn vrij normaal gegroeid. We hebben 

de  campagnetargets voor lentebroccoli zo goed 

als bereikt met een hoogwaardig product en 

de zomergewassen (bv. paprika’s) zien er ook 

 veelbelovend uit.

In het noorden was het weer zeer variabel, 

met zeer koude temperaturen in april, goede 

omstandigheden in mei en uitzonderlijke 

regenbuien, vaak gevolgd door overstromingen 

van half juni tot juli. Deze abnormale 

weersomstandigheden resulteerden in zeer 

wisselende gewassen, met een aantal productieve 

periodes, maar anderzijds ook een aantal zeer 

teleurstellende periodes. Dit heeft een invloed 

gehad op de kwaliteit van de bloemkool en 

de lentespinazie was moeilijk te beheren. De 

 erwtenteelt verliep aanvankelijk zeer goed, maar 

het tweede deel van het seizoen werd sterk 

beïnvloed door de overstromingen en ziekten in 

de gewassen.  Onze belangrijkste zorg zijn de 

sperziebonen, aangezien de eerste velden te lijden 

hadden onder de zware regenval en de uitzaai van 

de laatste velden langer dan ooit moest worden 

uitgesteld, wat betekent dat er een groot risico 

bestaat op een zwakke oogst.

De verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen 

had ook gevolgen voor veel gewassen. Door het 

verwijderen van de zaadbehandeling stellen we 

dit jaar een aanzienlijk verlies van planten vast 

op de velden, vooral in sperziebonen. Het wordt 

ook moeilijk onkruid onder controle te houden 

bij verschillende gewassen, zoals kruiden, wat 

resulteert in meer handenarbeid voor de boeren en 

waardoor het soms niet mogelijk is de velden te 

oogsten.

Uitdagende marktomstandigheden

In de afgelopen 4 jaar had de sector te kampen 

met ongunstige weersomstandigheden 

die een ernstige impact hebben gehad op de 

groei van groenten in Europa en resulteerden 

in hogere grondstofkosten. De kosten voor 

de teelt en het oogsten zijn gestegen als 

gevolg van  klimatologische omstandigheden 

die leiden tot lagere opbrengsten. De 

verminderde beschikbaarheid van 

gewasbeschermingsmiddelen en 

minder werkzame stoffen, in combinatie 

met extra kosten om te voldoen aan de 

duurzaamheidsvereisten, maken de situatie nog 

complexer. 

 

Sinds de uitbraak van de COVID-19-crisis zijn ook 

de productiekosten gestegen door de strikte 

handhaving van de COVID-19-hygiëneprotocollen 

in de fabrieken. Meer recent kreeg de sector 

te maken met een sterke toename van de 

 kosten voor verpakkingsmaterialen zoals 

plastic,  karton en hout en een stijging van de 

energiekosten. Tot slot leidde het wereldwijde 

tekort aan containerladingen tot een algemene 

stijging van de logistieke kosten.

Rode smoothie mix
100334010 – 10x750g  

Ardo, wereldwijd en altijd dichtbij
Ardo kiest ervoor om dicht bij de klanten te zijn. Met eigen verkooppunten 
in Europa, de VS en daarbuiten, is er altijd iemand van ons verkoopteam 
in de buurt. Dankzij deze ‘glokale’ aanpak kunnen we snel en efficiënt 
 reageren op wat er leeft bij onze klanten. De vinger aan de pols dus, 
altijd en overal.

FoodService solutions
Voor onze FoodService klanten ontwikkelen we 
producten die inspelen op de laatste trends en 
kooktechnieken, en makkelijk te bereiden zijn. 
Convenience all the way.

Retail solutions
De levensstijl en aankoopgewoonten van onze 
retailklanten veranderen voortdurend. Daarom zetten 
we in op een breed retailgamma dat even flexibel is 
als de markt.

Food Ingredients solutions
Binnen het Food Ingredients segment kunnen onze 
klanten terugvallen op producten van topkwaliteit, 
conform de normen op vlak van kwaliteit, hygiëne en 
HACCP.

ARDO VERKOOPKANTOREN

ARDO PRODUCTIE-,  VERPAKKINGS- 
EN DISTRIBUTIEVESTIGINGEN

ARDO VERKOOP-,  PRODUCTIE-, 
VERPAKKINGS- EN DISTRIBUTIEVESTIGINGEN
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Rode biet 
spekjes
100267310
10x1kg 

Ananas
100313510 - 4x2,5kg

Mango 
100307710 - 4x2,5kg

Witte kidneybonen
100268410 – 10x1kg
Ook beschikbaar in 
1x10kg - 100139910

Exotische 
fruitsalade met 
passievruchtensaus
100334510 - 4x2,5kg



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

Ardo doet het duurzaam
 

Zonne-energie
Ardo zet sterk in op hernieuwbare energie. Op onze site  

in Ardooie (BE) werden heel wat zonnepanelen 

 geïnstalleerd, van het dak van het verpakkingsmagazijn tot 

het  irrigatie bekken. Wist je dat de zonnepanelen op het 

 irrigatiebekken niet alleen eigen elektriciteit opwekt, maar er 

ook voor zorgt dat er minder algen in het bassin groeien, 

en ervoor zorgt dat er minder verdamping is?

De Rootbox 

We zijn trots jullie vanaf nu welkom te heten in de Rootbox, het nieuwe hoofdkantoor 

van Ardo Ardooie (BE). Vanwaar die naam, vraag je? ‘Root’, omdat het gebouw op de plaats 

staat waar Edouard Haspeslagh meer dan vijftig jaar geleden de fundamenten legde van het 

innovatieve bedrijf dat we vandaag zijn; en ‘box’, naar het nieuwe, vierkante gebouw.

 

De nieuwe headquarters zijn uitgerust met een Experience Center, waar Ardo klanten en 

bezoekers verwelkomt. Je leert er alles over de geschiedenis van Ardo, onze producten, 

onze duurzame initiatieven, en nog veel meer. In de gloednieuwe demokeuken voorzien 

onze chefs je dan weer van een dosis inspiratie om je vingers bij af te likken. 

 

Ardo blijft focussen op duurzaamheid. De Rootbox is dan ook future-proof, want het is een 

BEN-gebouw: bijna-energieneutraal. Met andere woorden: onze nieuwe headquarters hebben 

een zeer laag energieverbruik, en wat wel verbruikt wordt halen we maximaal van groene 

energiebronnen. 

Nieuwe kantoren voor Ardo VLM
Ardo VLM (Montreal, CA) heeft zijn intrek genomen in een nieuw kantoor dat ontworpen 

werd om ‘het nieuwe werken’ te omarmen, en voorzien is van meerdere privé en semi-privé 

werkplekken. In het midden van het kantoor is een ‘Hub’-ruimte, bestaande uit twee 

op maat gebouwde zeecontainers. In lijn met ons duurzaamheidsstreven is het gebouw 

LEED-gecertificeerd: Leadership in Energy and Environmental Design, een internationaal 

erkend certificeringssysteem voor groene gebouwen. Er werd rekening gehouden met zaken 

als energiebesparing, waterefficiëntie, vermindering van CO2-uitstoot… Alweer een mooi 

duurzaamheidsproject van Ardo.

Hoe we dat voor elkaar kregen:

-  isolatie via drievoudig zonwerend glas 

- veel glas, en dus veel natuurlijk licht

- de voorzetgevel uit geperforeerd aluminium  

 is lichtdoorlatend, wat zorgt voor meer werkcomfort  

 doordat het licht gebroken wordt én bescherming  

 tegen oververhitting biedt

- ventilatie met meer dan 80% warmteterugwinning

- restwarmte van het distributiecentrum wordt  

 in de winter gebruikt om te verwarmen, restkoude  

 om in de zomer af te koelen

- zonnepanelen op het dak

VOLG ARDO OP WWW.ARDO.COM


