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Laten we samen groeien!
 
Industriële groei
Om een nog ruimer en kwalitatiever productaanbod te kunnen aanbieden, hebben we dit jaar  

op verschillende sites nieuwe productielijnen opgestart. Zo voegden we in Badajoz (ES) een  

nieuwe grill-lijn toe en vernieuwden we een deel van de productiehal. In Geer (BE) installeerden we een 

nieuwe voorbereidingsketen voor spinazie en in Violaines (FR) bouwen we een zo goed als volledig 

nieuwe fabriek om groenten te frituren. In Koolskamp (BE) vernieuwden we dan weer de spinazielijn. 

Er werden ook belangrijke investeringsplannen goedgekeurd om de verpakkingsefficiëntie verder 

te optimaliseren. In Ashford (UK) installeerden we een nieuwe inpaklijn voor fruit en in Alpiarça (PT) 

kwam een tweede verpakkingslijn voor Food Industrie-afpak in de hall. Tenslotte werden in Gourin (FR) 

de werken opgestart voor een volledig nieuw volautomatisch distributiecentrum.  

Strategische groei
In juni ondertekenden we een overeenkomst met de Agrokor-groep. Samen zullen we investeren in de 

ontwikkeling van de Vinka-fabriek in Vinkovci (HR) voor vriesverse groenten en fruit. Door onze 

krachten te bundelen, creëren we een strategisch productie- en distributieplatform voor Centraal- en 

Oost-Europa.

Marktgroei
De jongste maanden zagen we een ongeziene stijging van de vraag naar biologische producten.  

We zijn al langer sterk actief in de productie en verkoop van bioproducten, maar de plotse stijging en de 

toenemende vraag heeft er ons toe aangezet om dit assortiment verder te ontwikkelen binnen de groep.

Duurzame groei
Ardo blijft de implementatie van diverse duurzame projecten binnen de groep stimuleren.  

De resultaten hiervan staan in het nieuwe duurzaamheidsrapport.
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Passievruchten puree
Het gamma fruitpurees wordt uitgebreid met de  

passievruchtenpuree in porties van 7g. Dit is lekker 

exotisch voor toepassingen in sorbets, ijsjes, cocktails, 

smoothies, coulies, taarten, enzovoort.  

5  x1kg – art code : PAP510

Smoothie mixes 
Dit zijn drie zeer verfrissende smoothie mixes 

op basis van groenten, fruit en kruiden. Elke 

smoothie belooft een unieke en aparte smaak-

beleving. Het is makkelijk te bereiden dankzij de 

reeds voorgeportioneerde zakjes van 125g. Voeg 

150 à 200ml vruchtensap of yoghurt toe en blen-

den maar. Ideaal bij het ontbijt of als verfrissend 

tussendoortje.

10 x 750g (6x125g) – art code : 
groen GSM75B – rood RSM75B – geel YSM75B 

Nieuw in Ardo’s  
gamma

Wellness mix
Deze mix speelt in op de trend van gezonde voeding en dit 

dankzij de aanwezigheid van proteïnerijke peulvruchten. De 

kleurencombinatie oogt zeer fris op het bord en de zonne-

bloempitjes maken de mix af. Ideaal om te roerbakken.

4 x 2,5kg – art code: MWN610
 

Paksoi mix
Paksoi mix is een Aziatisch getinte  

groentemix, maar dan met Europees 

geteelde groenten. De lichtzoete mix krijgt 

extra smaak met wat sojasaus en knoflook 

of gember in culinaire roerbakgerechten.

4 x 2,5kg – art code: MPC610

Festive Mix
Deze groentemix geeft een feestelijke toets aan elke  

maaltijd.  De fusie van de ietwat bittere smaken van de 

spruitjes en de oesterzwam met de verzachtende smaken 

van zoete aardappel en pastinaak maken een bereiding 

in de pan, wok of oven uniek. Het oog krijgt ook wat 

dankzij de decoratieve toets van halve spruitjes en grote 

oesterzwammen.

4 x 2,5kg – art code: MFM610
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Quinoa groentepan
Deze superfood groentemix is Aziatisch geïnspireerd. Het geraffineerde 

sausje bevat toetsen van gember, curry en look. De quinoa, de boerenkool 

en sojabonen maken de mix zeer trendy. Warm op in de roerpan of in de 

microgolf. Serveer als side dish bij vis of vlees of als een heerlijk 

vegetarisch gerechtje.

10 x 1kg – art code: UQG310

Salade Griekse wijze
Het gamma bereide koude groentesalades wordt uitgebreid met de 

Salade op Griekse wijze, maar dan wel op een trendy manier. De klassieke 

salade met een dressing van olijfolie en een twist van citroen en basilicum 

krijgt met de parel couscous een eigentijdse toets. Na ontdooien klaar om 

te serveren.

10 x 1kg – art code: USG310

Zoete aardappel frietjes
Zoete aardappelen zijn wereldwijd een echte trend. Na de voorgekookte 

zoete aardappelblokjes en de puree, lanceren we nu ook de frietjes.   

Die zijn zeer knapperig en hebben een volle zoete smaak. De frietjes zijn 

bovendien glutenvrij.

4 x 2kg – art code: AZ1210, 12 x 450g – art code: AZ1510

Duo van rissolées
Deze originele mix van voorgebakken traditionele- en zoete aardappel-

blokjes is een meerwaarde voor elke maaltijd. Het is een kleurrijke, knap-

perige mix die zowel jong als oud aanspreekt. 

4 x 2kg – art code: MDA210

Tartaar kruidenmix
Deze kruidenmix is een heerlijke 

smaakcombinatie van kruiden en typische 

tartaaringrediënten die zich eenvoudig laat 

bereiden. Komt volledig tot zijn recht als basis  

voor een heerlijke tartaarsaus. Voeg enkel wat  

mayonaise toe en roeren maar. Gebruik het  

als ingrediënt voor de bereiding van de typische  

‘steak tartaar’ of bij een visgerecht. 

8 x 250g – art code UTK010

Tijm
Dit mediterraanse kruid mag niet ontbreken in  

ons FoodService 250g-gamma. Het is geoogst  

en verwerkt in de Provence.

8 x 250g – art code TIJ010
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Eendeborstfilet  
met Festive mix

Sushi paksoi à la Bretonne

Quinoa groentepan  
met gepekelde rode kool

Wellness mix  
met krokante visfilet

Mango salade  
met kruiden en smoothie injecties

Ardo culinair
Ons team van culinair adviseurs creëerde een origineel en smaakvol menu op basis van Ardo’s nieuwste  
producten. Hier ontdekt u alvast enkele suggesties voor de heerlijkste recepten. Gedetailleerde info en  
bereidingen van de recepten vindt u in de rubriek Ardo Culinair op onze website www.ardo.com.
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Markt- en oogstberichten

De aangekondigde minder gunstige oogstvooruitzichten die 
in de vorige uitgave van Ardo Actueel vermeld werden, worden 
intussen meer als bevestigd.

Als gevolg van de heel late uitzaai van bonen, is het 

gissen naar de te verwachten resultaten. Die zullen  

volledig afhangen van de weersomstandigheden in  

september en oktober. Alle zaaiplannen werden uitge-

breid, en er is gepoogd om nog een maximum aantal 

hectares uit te zaaien. Afwachten dus, maar het staat nu 

al vast dat vermoedelijk slechts 80% van de voorziene 

planning behaald zal kunnen worden.

De verwachte tekorten van 30% aan tuinerwten, heb-

ben zich bevestigd. In enkele gebieden van Europa wer-

den tot 40% minderoogsten genoteerd. Deze volumes 

zijn voor 2016/17 niet meer te compenseren. Ardo heeft 

intussen al de nodige teeltplannen opgezet om in 2017 

vroegtijdig erwtenproducties in Zuid-Europa te realise-

ren. Op die manier zal een deel van de tekorten reeds 

opgevangen worden.

Wat spinazie betreft, is vooral de bladspinazie getroffen 

door de slechte voorjaarsresultaten. Er zal nog gepoogd 

worden om van de herfstspinazie bijkomende volumes 

te realiseren. Daartoe zullen producties uit onze teeltge-

bieden in Zuid-Europa zeker aangesproken worden. De 

diversiteit van de Ardo productie en teeltgebieden komt 

goed van pas bij minder goede oogstjaren, vooral wan-

neer zich dat in diverse landen voordoet.

Bijzonder kritiek blijken ook de producties van jonge 

wortelen te verlopen. In Europa is het belangrijkste 

teeltgebied de Benelux landen. Als gevolg van de  

overvloedige regens in het voorjaar, zijn grotere delen 

van de teeltgebieden door overstroming vernietigd en 

dienden, voor zover mogelijk heruitgezaaid te worden. 

Dit is intussen gedeeltelijk gebeurd, maar een globaal 

volumetekort tot 20% is realistisch. 

De volumes van de voorjaarsoogst bloemkool lagen  

ook beduidend lager. Afwachten of de herfstoogst de 

tekorten zal kunnen opvangen.

Bij de herfst-en wintergroenten is algemeen een vertraging in de 

oogst te voorzien. De opbrengsten van deze teelten zullen afhangen van 

de groeiomstandigheden in de komende maanden. Afwachten dus en 

vooral hopen dat de tweede helft van 2016 de voorlopig geleden schade 

gedeeltelijk aan de telers en de industrie kan compenseren door correcte 

opbrengsten.

Anderzijds was de afzet van vriesverse groenten aanhoudend hoog tijdens 

de voorbije vakantiemaanden. Als gevolg van de onstabielere politieke 

situatie in enkele landen in het Midden-Oosten, noteerden landen zoals 

Griekenland, Italië, Spanje en Portugal nooit gekende groeicijfers. Dit 

bracht met zich mee dat het verbruik van vriesverse groenten in het groot-

verbruik en de horeca sterk toenam in die landen. Voorts wijst alles erop 

dat de groeicijfers van de consumptie van vriesverse groenten in Europa, 

die bij 1 à 2% voorspeld werd, gerealiseerd zullen worden. Goed nieuws, 

enkel niet in evenwicht met de voorspelde productiecijfers in Europa voor 

2016-2017. Een reële uitdaging voor supply chain dus.

Editie begin september 2016

Jirí Horák

Norbert Schneider Paul Van den hende

Carla Hawkes Mihaela Costea Kelly Harrington

Kevin Botting

Nieuwe medewerkers

Ardo Tsjechië
Jirí Horák zal de functie van culinair adviseur opnemen in Tsjechië (CZ). 

Jirí heeft bijna 20 jaar ervaring als chef-kok in hotelrestaurants, catering-

bedrijven en grootkeukens. Zijn voornaamste taken worden de presentatie 

van het Ardo-gamma aan de eindklant en de opleiding en ondersteuning 

van de verkoopteams van onze distributeurs.  

Ardo Ashford - Verenigd Koninkrijk
Carla Hawkes stapt mee in het Sales & Marketing team van Ashford 

als retail business sales manager. Carla brengt ervaring met zich mee 

op het vlak van UK-retailerklanten, private label & category management. 

Mihaela Costea en Kelly Harrington werken sinds kort ook in het 

Ashford Sales & Marketing team, allebei in de functie van marketing  

executive. 

Ardo Eye - Verenigd Koninkrijk
Kevin Botting en Paul Franklin zijn gestart in het Sales Team van Ardo 

Eye (Rosemary & Thyme) als business sector managers Food Industry. 

Ardo Duitsland
Norbert Schneider werkt sinds kort als key account manager  

Food Industrie bij Ardo. Hij bracht twintig jaar ervaring in de  

voedingsindustrie met zich mee en dat zowel in Retail, FoodService  

als in Industrie. 

Ardo Ardooie – België
Paul Van den hende is gestart als Export Sales Manager Azië. 

Na zijn studies en stages in België, China, Amerika en Colombia deed  

hij ervaring op in een seafood trading bedrijf.

Paul Franklin 
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Ardo’s gamma in een notendop

Retail FoodService

Ardo biedt een uitgebreid assortiment vriesverse groenten, kruiden, fruit, aardappelen, rijst en pasta aan.  
Deze zijn verder onderverdeeld in verschillende gamma’s, al naargelang hun afwerking of type.

Daarnaast bieden we ook enkele recent gelanceerde specials aan. Deze zijn bestemd voor de 
specifieke klantensegmenten die we willen aanspreken.  Hier alvast enkele ideeën:    

Food Ingredients 

Fruitdoosjes: vriesvers fruit kent een echte 

opmars in de retail. Daarom breidt Ardo zijn 

gamma fruitdoosjes uit met enkele nieuwe refe-

renties zoals pomegranate, rabarber en mango. 

Smoothies: zeer trendy en lekker!  

Een combinatie van groenten en/of fruit 

en/of kruiden, aan u de keuze.

Recent breidden we het gamma kruiden 250g 

sterk uit, met onder meer enkele eigentijdse 

kruidenmixes zoals Smokey BBQ mix en 

Salsa Mexicana mix. Daarnaast zijn er onze 

basics voor een smaakvolle en geurige 

keuken en zelfs enkele biokruiden om in te 

spelen op de stijgende biotrend.

Ardo biedt diverse groenten aan in talrijke  

snitten. Zo hebben we alle ingrediënten om  

een heerlijke pizza te garneren. Denk maar aan  

olijven in schijfjes of blokjes, tomaten natuur, 

ovengedroogd of gemarineerd, spinazie in fijne 

snit, enzovoort. 
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Ardo wereldwijd  
dicht bij haar klanten
Met verkooppunten in heel Europa en daarbuiten is er altijd 
iemand van ons verkoopteam in de buurt om snel te kunnen 
reageren op lokale markt-eisen. De verkopers kunnen uw 
behoeften aan Retail, FoodService of Food Industry opvolgen 
en vragen snel beantwoorden.

Verkoopkantoren



ARDO N.V. WEZESTRAAT 61 B-8850 ARDOOIE 
T +32 51 310621 F +32 51 305997  
WWW.ARDO.COM - INFO@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 0521 9299 12 - +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  
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