
Ardo, altijd  
100% convenience

Verbeteren en vernieuwen, daar houden wij ons elke dag mee bezig. Met onze 
constante focus op productinnovatie bezorgen wij onze klanten uit Retail, Food 
Service en Food Industry elke dag smaak en gebruiksgemak in de keuken.

Onze producten zijn 100% gebruiksvriendelijk en zorgen voor veel tijdswinst in 
de keuken. Daarnaast zijn ze het hele jaar door beschikbaar en behouden ze 
optimaal hun voedingswaarde. Ze zijn bovendien erg gemakkelijk in porties 
te verdelen. Daarmee gaan we voedselverspilling tegen, wat voor ons en de 
natuur van essentieel belang is. En alle producten zijn steeds van dezelfde hoge 
kwaliteit die je van ons gewoon bent.

Tot binnenkort op één van 
deze najaarsbeurzen!

Conxemar, Vigo (ES) 
4-6 oktober
Stand B29

Sial, Parijs (FR)
15-19 oktober
Stand M180-Hall 5A

Alles für den Gast-Herbst, 
Salzburg (AT)
5-9 november
Stand 10-0305

Horeca Expo, Gent (BE)
20-24 november
Stand 8319

“Ardo, dat is convenience at all levels. 
Gebruiksgemak in de keuken en smaak 
op je bord, daar gaan we 100% voor.”

We zijn blij om jullie dit najaar ook twee gloednieuwe productinnovaties 
voor te stellen. Met onze chunky gesauteerde wortelen en ons trio crispy 
groentefingers zorgen we voor een smaakvolle en kleurrijke aanvulling van 
ons aanbod. Je ontdekt er alles over op de volgende pagina’s. 

Of ze lekker zijn? Kom ze proeven op één van de komende najaarsbeurzen.  
We kijken er alvast naar uit jullie binnenkort weer te ontmoeten!
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Trio crispy groentefingers
Spanje, hét tapasland bij uitstek —  
“De kleurrijke groentefingers brengen 
meteen kleur en groenten op je 
tapasplank. Of je nu kinderen op een 
leuke manier wil laten kennismaken 
met groenten, snel een knapperig hapje 
op tafel wilt zetten of gewoon denkt aan 
een volwaardige maaltijdcomponent, 
met de groentefingers zit je altijd 
goed. Zoveel mogelijkheden met één 
product!” 

Onze kleurrijke en smaakvolle groentefingers kunnen niet ontbreken in jouw keuken. 
Ontdek de goudgele maïsfingers met maïs, de oranje groentefingers met wortel, butternut 
en zoete aardappelen en tenslotte de broccolifingers in een verrassend rood korstje, 
die apart of samen kunnen worden geserveerd.

De combinatie van geel, oranje en rood brengt meteen kleur op je tapasplank, je bijgerecht of 
je hoofdschotel. Serveer ze als alternatief voor frietjes, als topping op een salade of in een wrap. 
De vegan groentefingers zijn dankzij hun groentevulling en hun superkrokant korstje een 
favoriet bij jong en oud. Wedden dat kinderen op deze manier graag nieuwe groentesmaken 
ontdekken?!
 
Het trio groentefingers is beschikbaar in een mix karton met 2 zakjes van elk,  
om eindeloos te combineren.

Francisco Reche, Culinary Advisor in 
Ardo Spanje

nieuw

Art. code: 100309810 – 3x(2x1kg) mix karton

In een salade

Als groentehapje

Leuke groenten voor kinderen

Als maaltijdcomponent

Vegan tapasbord  
met tartaarsaus 



nieuw

“In Denemarken lanceerden we de 
chunky gesauteerde wortelen enkele 
maanden geleden. Onze klanten zijn 
razend enthousiast. Door de wortelen 
te sauteren in plantaardige olie hebben 
ze een uitgesproken volle wortelsmaak 
en is de textuur perfect al dente. Het 
is dus meer dan gewoon een kleurrijke 
wortelmix. Op-en-top gebruiksgemak 
en smaak op je bord!”

Jill Laeby Pedersen & Mette Sloth, Culinary 
Advisors in Ardo Denemarken Chunky gesauteerde wortelen

Een kleurrijke mix van gele, oranje en paarse wortelen, gesauteerd in plantaardige olie, 
waardoor ze een uitgesproken volle wortelsmaak hebben en heerlijk  
al dente zijn. De handgesneden snit geeft deze mix een unieke look, en maakt  
het een must-have in elke keuken.

De chunky gesauteerde wortelen zijn niet afgekruid - je kan dus naar believen combineren 
met tal van smaken zoals ajuin en peterselie, gember, onze Provençaalse kruidenmix, en 
zoveel meer. Hét bewijs dat gebruiksgemak en smaak hand in hand gaan! 

Voeg de wortelen toe aan een stoofpotje, tover een regenboog-quiche op tafel, of combineer 
eindeloos met andere groenten zoals spruitjes, pastinaak, aardappelen... Heerlijk met vlees, 
vis en in vegetarische gerechten.

Art. code: 100306510 – 4x2,5kg

Geroosterde  
wintergroenten

Tricolore wortelquiche

Wortelspies met gesauteerde wortelen

Kalkoenstoofpotje met  
gesauteerde wortelen



 

1, 2, 3... klaar!
Ardo’s vriesverse pasta, rijst en quinoa: 
voorgekookt en direct inzetbaar in elke keuken. 
Enkel opwarmen en klaar om te gebruiken in 
koude en warme gerechten. Ideaal voor take-away, 
salades, pokébowls, pastagerechten... 

Combineer eindeloos en tover zo heerlijke creaties 
op tafel in een mum van tijd. Smaakvol en puur 
convenience!

Rode biet 
burger
Een reeds voorgebakken 
burger die meteen kleur 
op je bord brengt. Deze 
krokante groenteburger 
met rode biet, Edamame 
sojabonen en rode 
kidneybonen is heerlijk 
tussen een burger-
broodje, als bijgerecht 
of als vegan of veggie 
burger!

Spinazie ‘Foglia’ en rode biet spekjes
Spinazie ‘Foglia’ is mooi ogende ‘laagjesspinazie’, waarbij de jonge spinazie-
blaadjes hun textuur en vorm nog beter behouden. De volledige spinazie-
blaadjes worden op elkaar gestapeld, waarna ze in porties worden gesneden. 
Werk af met onze voorgebakken krokante stukjes rode biet, het ideale vegan 
alternatief voor spekblokjes, voor extra crunch en kleur!

De wereld op je bord
Originele recepten uit andere landen en culturen 
maken een echte opmars. Een portie Scandinavië op 
je bord? Wat dacht je van een Indisch getint gerecht? 
Of ga je liever de Spaanse toer op met de Veggie 
Paella? Met Ardo’s kant-en-klare producten waan je 
je in een mum van tijd in het buitenland en geniet je 
van exotische smaken en internationale gerechten 
in een handomdraai.

Smakelijk!

Ardo, op-en-top smaak en gebruiksgemak

Spinazie ‘Foglia’ - Art. code: 100210910 - 4x2,5kg
Rode biet spekjes - Art. code: 100267310 - 10x1kg

Veggie mix Indian style - Art. code: 100154610 – 10x1kg
Veggie mix Nordic style - Art. code: 100268010 – 10x1kg
Veggie Paella - Art. code: 100150710 – 10x1kg

Art. code: 
100291810 - 10x1kg



 

Kruidenmix  
all’Italiana

Aardappelen 
à la Provençale

Scampi op  
Aziatische wijze

Zalm op 
Scandinavische 
wijze

Tartaarsaus

Dip alla  
Mexicana

Bruschetta alla
Napoletana

Fruity business
Van een smoothie on the go, tot heerlijke ijsjes, taart, 
ontbijtbuffet of desserts: in ons fruitassortiment vind 
je fruit en fruitmixen om in geen tijd iets fris voor te 
schotelen.

Ontdooien en klaar! Mango - Art. code: 100176210 – 10x1kg
Ananas - Art. code: 100304310 – 10x1kg
Braambes - Art. code: 100325910 – 10x1kg

Christian Meyer, Culinary Advisor in
Ardo Duitsland & André Böwing, directeur 
keuken, Carl Sonnenschein Haus

Kruiden voor een 
frisse toets
Kruiden tillen je bereidingen naar een 
hoger niveau. Daarom hebben we bij 
Ardo een uitgebreid en recent vernieuwd 
gamma zorgvuldig geselecteerde 
kruiden en aromatische ingrediënten 
samengesteld. Hun smaak, kleur, aroma 
en textuur zijn als die van vers geplukte 
kruiden. Bovendien zijn ze vooral erg 
eenvoudig in gebruik.

“Vriesverse kruiden worden meer en 
meer gebruikt in de keuken. Ik ben blij 
dat Ardo, naast haar groente-innovaties, 
ook in de kruidensector voortdurend  
blijft innoveren. De vriesverse kruiden 
van Ardo zijn een plezier om mee te 
werken. Ze zijn al voorgewassen en 
voorgesneden, en het hele product kan 
gebruikt worden. Heel handig.  
En lekker!”

nu ook 
beschikbaar  

in 1kg 
verpakking



Ardo draagt duurzaamheid 
hoog in het vaandel

Wist je dat...
Wist je dat Ardo gebruik maakt van de Farm Sustainability 
Assessment (FSA) van het SAI Platform (Sustainable Agriculture 
Initiative Platform) om aan te tonen dat onze boeren zich inzetten 
voor duurzame teeltpraktijken? In 2021 behaalden we het gouden 
FSA-niveau voor 46% van onze Europese boeren, 
en het zilveren niveau voor de overige 54%.

Duurzame  
verpakkingen
Ardo is gestart met de omschakeling van  
witte naar bruine kartonnen omdozen, 
gemaakt van gerecycleerd materiaal. 
De dozen krijgen geen extra behandeling 
meer om de kartons witter te maken en 
daardoor zijn ze ook sterker. Op deze manier 
werken wij samen 
met onze klanten aan 
een nog duurzamere 
aanpak. 

MIMOSA+
Heb je al gehoord van ons MIMOSA+ programma? Nu de 
klimaatverandering onze grootste uitdaging wordt, hebben we onze 
MIMOSA-filosofie naar een hoger niveau getild met acties om de 
gewassen op de velden van onze landbouwers toekomstbestendig  
te maken.

Lees meer over al  
onze inspanningen 
op het gebied van 
duurzaamheid in ons 
nieuwste Corporate 
Sustainability Report. 
Beschikbaar dit  
najaar!
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Markt- en oogstberichten
Klimaatverandering heeft meer impact op 
ons dan we ons kunnen voorstellen...

Juli was helaas de droogste maand ooit in 
Europa en er zijn deze zomer weerrecords  
verbroken. Europa heeft te lijden onder de  
ergste droogte ooit gemeten. Gezien het 
enorme gebrek aan regenval sinds het begin 
van het jaar, is de waterstress zorgwekkend. 
Irrigatie is essentieel, maar soms ontbreekt er 
water en zijn er beperkingen vanwege de  
autoriteiten. We hebben nog nooit zulk 
extreem droog en heet weer meegemaakt. 
Onze gewassen hebben ernstig te lijden onder 
deze extremen. Bijna alle regio’s worden 
getroffen, zoals dagelijks wordt gemeld door 
het nieuws...

De gevolgen voor de oogst zijn nog moeilijk 
precies in te schatten, maar de gemiddelde 
erwtenopbrengst is de laagste ooit in veel 
streken (Spanje, VK, ...). We kunnen een 
wereldwijd tekort van meer dan 10% aan  
diepvrieserwten in Europa verwachten. Het  
seizoen van de sperziebonen is het slechtste 
tot nu toe, zowel wat de opbrengst als de 
kwaliteit betreft, als gevolg van geen of 
beperkte irrigatievoorschriften. De gevolgen 
voor de bonen zullen volledig zichtbaar zijn  
in oktober, wanneer de oogst afgelopen is.

In het zuiden zijn de planten korter dan 
normaal en daalt het opbrengstpotentieel. 
Landbouwers moeten voorrang geven aan  
irrigatie en we zullen zeker een negatieve 
impact zien op de gewasopbrengst met  
broccoli, maar ook paprika’s, zoete maïs... 

 
 

De situatie beïnvloedt niet alleen de groenten, 
maar ook de kruiden. Onze drie historische 
teeltgebieden hebben te lijden onder de 
weersomstandigheden, waarbij een belangrijk 
gebrek aan volume wordt verwacht. Hoe dan 
ook, onze basilicumoogsten zien er goed uit 
in het zuiden van Frankrijk en in Oostenrijk 
zijn we een nieuw teeltgebied voor basilicum 
gestart.

De beschikbaarheid van water beperkt 
ook de oppervlakte van verschillende 
herfstgewassen (spinazie, dille, koriander, 
broccoli ...).

Naast het klimaat is ook de economische  
context voor de landbouwers volledig  
veranderd. Meststoffen (+300%), brandstof-
kosten (+200%), irrigatiekosten (+200%) en  
graanprijzen bereiken torenhoge prijzen.

 
 

Alle landbouwers zijn bereid hun graan- 
oppervlak te vergroten, omdat dat minder 
risicovol is en interessantere marges op- 
levert. In deze moeilijke tijden zal Ardo een 
historische prijsstijging voorstellen, en 
enkele mechanismen om de risico’s van de 
gewassen te dekken en een eerlijk inkomen 
voor onze landbouwers te garanderen. 

Omgaan met de gevolgen van ons  
veranderende klimaat lijkt tegenwoordig het 
nieuwe normaal te zijn. Daarom werken we 
bij Ardo aan een grotere weerbaarheid 
tegen klimaatverandering, waarbij we onze 
voetafdruk ter discussie stellen (het juiste 
gewas op de juiste plaats op het juiste moment 
telen), te werken aan waterbeheer en meer  
regeneratieve landbouwpraktijken toe te 
passen. Ardo doet zijn uiterste best om  
proactief te zijn en zoekt voortdurend naar 
duurzame oplossingen, zoals met ons 
Mimosa+-programma. 

Ardo, wereldwijd en altijd dichtbij

Food Service
Voor onze Food Service-klanten ontwikkelen we  
producten die inspelen op de laatste trends en  
kook-technieken, en makkelijk te bereiden zijn. 
Convenience all the way.

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

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

Editie: eind augustus 2022

Ardo kiest ervoor om dicht bij haar 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.

ARDO VERKOOPKANTOREN

ARDO PRODUCTIE-,  VERPAKKINGS- 
EN DISTRIBUTIEVESTIGINGEN

ARDO VERKOOP-,  PRODUCTIE-, 
VERPAKKINGS- EN DISTRIBUTIEVESTIGINGEN

Door een gebrekkige vegetatieontwikkeling, worden 
paprika’s blootgesteld aan zonlicht, wat leidt tot zon-
nebrand. Aangetaste vruchten gaan verloren  
(zie witte vlekken op de foto). 

Slechts enkele bonen aan de planten in België.
De meeste bloemen zijn gestorven en op de grond 
gevallen. Er zullen een paar bonen ontstaan, de rest 
blijft klein wat resulteert in heterogene looptijden en 
opbrengsten. 



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

VOLG ARDO OP WWW.ARDO.COM

Eindeloos variëren met Ardo!

Quinoa salade met 
peulvruchten en yoghurt dip

Pokébowl Middle Eastern style Indische bloemkool kekererwten curry

Meer Ardo?
Schrijf je in voor Ardo Digital, de digitale versie van  
Ardo Actueel. We houden je maandelijks op de hoogte 
van nieuwe producten, smakelijke recepten, webinars, 
onze duurzaamheidsprojecten en ander nieuws.

Heb je toch nog vragen?  Neem contact op met je Ardo 
contactpersoon of mail naar info@ardo.com Scan en schrijf je in

De Ardo producten bieden je steeds een brede waaier aan opties. Of 
je nu een heerlijk uitgebreide maaltijd maakt, een originele lunch wil 
voorschotelen of gewoon een snelle hap zoekt: met Ardo’s vriesverse 
groenten, kruiden en fruit in huis zijn de mogelijkheden eindeloos.

Benieuwd hoe je bijvoorbeeld met onze kekererwten aan de slag kan 
gaan? 1 product, talloze combinaties. Je vindt tal van ideeën op onze 
receptenpagina. Deel je creaties met #ardolicious en laat ons alvast 
watertanden!

Groentespreads met  
kekererwten, rode biet,  
zoete aardappel en erwtjes

Welkom!
We verwelkomen een 
gloednieuwe Culinaire Adviseur 
in ons team. Julian Knopf gaat 
bij Ardo Duitsland aan de slag 
met ons gevarieerd aanbod.  
Hij staat paraat om al uw 
culinaire vragen met plezier  
te beantwoorden.

Art. code: 100149810 – 10x1kg
Art. code: 100149910 – 1x10kg


