Actueel
Nieuwsgids - nr. 78 - jaargang 24 - oktober 2018

Groenten, fruit en kruiden
nemen de wereld over
Keukens wereldwijd kleuren steeds groener: consumenten tonen zich flexitariër en zijn begaan met de herkomst van
wat er op hun bord ligt. Van vegan opties over bio-lekkers tot een snelle groentesnack: Ardo speelt in op de laatste
trends.

Bio is booming

Iedereen veggie

De vraag naar bioproducten stijgt, en
dat is niet enkel bij ons het geval: cijfers
voorspellen dat de westerse biomarkt
in de komende jaren nog jaarlijks
7% zal groeien.

Terwijl veggiedagen steeds meer aanhang krijgen, daalt de vleesconsumptie
elk jaar een beetje meer. Wij bouwen
graag mee aan een alternatief vol
groenten, kruiden en fruit.

Gegarandeerd
bio

Elke dag
veggiedag !

Bitesize
en gezond

Van het veld
naar uw bord

Snelle snacks

Natural

Een vieruurtje is al lang geen excuus meer
voor een snelle dosis suiker. Snacks blijven
populair, maar bestaan in steeds gezondere
varianten van hapklare groenten
en fruit.

Bij Ardo bewaren we wat de natuur ons geeft:
al onze producten zijn duurzaam geteeld,
zonder GGO’s en geoogst volgens de
Mimosa-richtlijnen (Minimum Impact,
Maximum Output Sustainable Agriculture)
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Falafel

nieuw

Helemaal vegan, deze falafelschijfjes boordevol
Midden-Oosten smaken zoals kikkererwten, koriander,
komijn, look en andere geurige kruiden. Voorgebakken
in zonnebloemolie en dankzij hun afgeplatte vorm
handig om in burger of pittabroodjes te serveren.
Te bereiden in de oven, friteuse of airfryer.
FAL310 – 10x1kg

Recept idee

Falafel in pitabroodje met tzatziki

Veggie tots

nieuw

Fijne groentenhapjes op basis van aardappelpuree met
stukjes broccoli of bloemkool, fifty-fifty door elkaar gemengd
in één verpakking. Lekker krokant en heerlijke fingerfood.
Te bereiden in de oven, friteuse of airfryer.
MT2310 – 10x1kg, MT1510 – 12x450gr

Recept idee

Krokante veggie tots met een
frisse munt-yoghurt dipsaus

Vriesverse trendy kruidenmixes,
het hele jaar door
Je wil je gerecht een extra toets geven? Dan zijn er Ardo’s gebalanceerde kruidenmixes die
kunnen toegepast worden in tal van hippe en originele bereidingen.

Tartaar kruidenmix

Mix Salsa Mexicana

Mix Smokey BBQ

Persillade

Sjalot, komkommer, kappertjes,
peterselie, bieslook, ovengedroogde
tomaten, tartaar kruiden,
zonnebloemolie. Ideaal in tartaarsaus,
topping voor visgerechten, …

Paprika, tomaten, ajuin, lente-uitjes,
koriander, look, chili, komijn,
zonnebloemolie. Ideaal in salsa’s,
dipsausjes, chili con carne,
pastasaus, …

Platte peterselie en lookblokjes.
Ideaal bij lamsgerechten, vis,
mosselen, maïskolven in de oven,
in gratins, dressings, knoflooksaus, …

UTK010 – 8x250g

MSE010 – 8x250g

Sjalot, look, rozemarijn, tijm, marjolein, salie, bonenkruid, chilipeper,
ovengedroogde tomaten, zonnebloemolie, tomaat. Ideaal in vleesgerechten in de oven, op de BBQ,
dipsausjes, …

de revelatie!

uitgesproken smaakmaker!

de finishing touch!

de klassieker!

KPE010 – 8x250g

KSQ010 – 8x250g

Ardo’s kruidengamma is ook beschikbaar
in kruidendoosjes (50g - 75g - 100g).
Duurzaam, ecologisch en met handige doseeropeningen.

Ananas recht uit de tropen!
Wist je dit al?
SUPER SWEET

De ananassen die we plukken zijn van de MD2 variëteit, dat is de zoetste soort van
alle ananassen, geoogst in het land van de ananas, Costa Rica, waar Ardo ze zelf
oogst en verwerkt volgens de hoogste kwaliteitsnormen.

HET HELE JAAR DOOR

Ananassen mogen dan naar zomer smaken, in feite groeien ze het hele jaar door.
De ananas wordt geteeld in tropische gebieden rond de evenaar, wat de ideale
klimaatomstandigheden zijn voor een continue groei op het veld.

PERFECT GERIJPTE KANT EN
KLARE ANANAS

Rechtstreeks van de tropen naar de keuken: deze
voorgesneden stukjes ananas zitten vol zon en smaken
heerlijk zoet. Ze zijn dan ook op het perfecte moment
geoogst, klaar om uw desserten van een streepje zomer
te voorzien.
XAC610 – 4x2,5kg

Recept idee

Tropisch slaatje met kip
in citroen en tijm, en een
dressing van passievrucht

Nieuw in de retail vriezer!
Ons retailaanbod wordt grondig uitgebreid met enkele trendy producten.

Trend 1

VEGGIE SNACKS
Groenten wordt steeds populairder. En daar kan Ardo perfect op inspelen.
Ontdek ons verruimd aanbod veggie tapas met een extra toets.
Spreekt iedereen aan!

Veggie tots

Eén zak, twee smaken: verras uw klanten met
een combinatie van hapjes met bloemkool
enerzijds en broccoli anderzijds. De tots
zijn gemaakt op basis van groenten en
aardappelpuree in een coating die het geheel
zeer knapperig maakt. Te bereiden in de oven,
friteuse of airfryer.

Zoete aardappel partjes

De volle smaak van de zoete aardappel komt
nog meer tot haar recht in deze knapperig
gebakken partjes. Leuk van vorm, glutenvrij
en het ideale alternatief voor aardappelen.
Dit is finger food op zijn best.

SPW510 – 12x450g

Quinoa groenkool burger

Een laagje quinoa aan de buitenkant is wat deze burger
extra crunchy maakt. Aan de binnenkant echter niets
dan zachts: groenkool, wortelen, geroosterde uien,
sojabonen en tonnen smaak. Helemaal vegan en
gemaakt op maat van gourmet burgers. Te bereiden
in oven of friteuse.
UBQ30A – 10x300gr (4 burgers in 1 doos)

MT1510 – 12x450gr

Recept idee

Tricolore groentefrietjes met een
dipsaus van gegrilde rode paprika

Tricolore groentefrietjes

Verdergaand op het succes van onze groentefrietjes
en zoete aardappelfrietjes, maakten we nu een heerlijke
tricolore variant van rode biet, pastinaak en
wortel. Heerlijk om in de oven, friteuse of airfryer
klaar te maken.
UVL510 – 12x450gr

Trend 2

PUUR VEGGIE
De vraag naar trendy, voedzame en makkelijk te bereiden producten
blijft groeien. Ardo speelt daar perfect op in met een aantal verrassende
producten vol “Veggie Power”.

Regenboog rijst groenten

Een kleurrijke combinatie van diverse riced groenten,
nl. bloemkool, courgette, gele en oranje wortel,
broccoli en spinazie. Fris en smaakvol.
URR410 – 12x450gr

Bloemkool in blokjes

100% bloemkool in blokjes die zich lenen
als basis voor tal van bereidingen zoals een
glutenvrije en veggie pizzabodem, een slaatje,
een risotto, een ovenbereiding met kaassaus,
in combinatie met peulvruchten, …

Groene rijst groenten

Een intens groene mix van klein & fijn gesneden
broccoli, groenkool, spinazie, courgette en wakamé
algen. Origineel, superfood en intens van smaak.
MGW410 – 12x450gr
(ook beschikbaar in MGW310 – 10x1kg)

BK4410 – 12x450gr

Recept idee

Edamame sojabonen
(mukimame)

Edamame sojabonen, ook wel Mukimame bonen
genoemd, komen overwegend uit Azië. Maar Ardo
heeft de aangepaste agrotechnologie ontwikkeld om
deze bonen nu ook in Europa te telen. Deze jonge
groene peulen van de sojaboon zijn erg voedzaam en
knapperig. Edamame sojabonen worden traditioneel
opgediend bij Oosterse gerechten maar kunnen
dienen als eiwitrijke toevoeging bij een slaatje.
BOS30A – 10x300gr
(ook beschikbaar in BOS310 – 10x1kg)

Speltbrood met ricotta,
edamame sojabonen
en munt
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Markt & oogstberichten
Extreme weersomstandigheden leiden tot tekorten.
2018 is het derde jaar op rij dat de sector ernstige weersproblemen ervaart. Die situatie illustreert de kwetsbaarheid
van zowel Europese groentetelers als verwerkingsbedrijven als gevolg van veranderende weerspatronen. De verliezen
op het veld hebben geleid tot een verminderde en onregelmatige aanvoer van verse groenten aan de verwerkingsbedrijven. Dit heeft op zijn beurt dan weer verhoogde productiekosten en een kleinere hoeveelheid verwerkt product
tot gevolg.

Alle leidinggevende Europese productiezones
zijn de afgelopen maanden getroffen door
uitzonderlijke weersomstandigheden, waardoor de uitdroging van gewassen uitzonderlijk
was. Vele waterwegen zijn uitgedroogd en het
oppompen van irrigatiewater werd veelvuldig
beperkt. Omwille van het voortdurend hete en
droge weer in grote delen van Europa, hebben
de groenten verder te lijden gehad, met als
gevolg een scherpe daling van de opbrengsten.
De situatie voor de groentetelers en verwerkers
heeft zijn gelijke niet gekend in de voorbije
40 jaar.

Met de aanhoudende droogte was de zorg
ook groter voor de oogst van wintergroenten
zoals boerenkool, rode en witte kool,
spruiten en prei. Voor deze gewassen is het
nu al duidelijk dat de te droge zomermaanden
zullen leiden tot opbrengsten die lager liggen
dan het gemiddelde.

Warme en droge weersomstandigheden
Droogte
Hittegolf
Wateroverlast

Opvallend lagere opbrengsten werden
gerapporteerd voor erwten, van 20 tot 50%.
Voor bonen (groene en gele bonen en
flageolet-bonen) was de situatie eveneens
zorgwekkend met verliezen tot 50%. In
bepaalde Zuid-Europese productiegebieden
werd de eerste oogst van bonen ook getroffen door hevige stormen, overstromingen en
hagel. Voor uien werden verliezen genoteerd
van 15 tot 50%. Courgetten en spinazie zijn
ook getroffen. In veel gebieden kon de tweede
oogst van spinazie, bonen of bloemkool
niet plaatsvinden als gevolg van de droogte.

Bron : Boerderij.nl

Bron : Profel – dd 06.08.2018

Nieuwe medewerkers

Onze nieuwste Sales Manager Retail
Michael Schubert ging in mei aan de slag
bij Ardo in Ratingen (DE). Met elf jaar
ervaring in de voedingssector weet hij alles
over zowel private labels als multimerken.

Ettore Visintini is een echte foodie en sinds
begin juni actief bij Ardo (IT) als culinary
advisor. Doorheen zijn carrière heeft hij
ervaring opgedaan in de commerciële als
in de publieke catering.

In augustus is Bieke Peters gestart als
Product Manager Sales Overseas in Ardo
Ardooie (BE). Voor Bieke is dit haar eerste
werkervaring na haar studie bio-ingenieur.

Indrukwekkend
irrigatieproject
in Ardo Ardooie
De werken op de Ardo Ardooie (BE) site voor de aanleg van een
bufferbekken ter irrigatie van 500ha landbouwgebied via een
ondergronds netwerk van leidingen zijn zo goed als afgewerkt.
Dit project is ongetwijfeld uniek in Vlaanderen: 47 landbouwers
verenigden zich in de coöperatie INERO CVBA en werken samen
met Ardo, de verwerkende industrie, om hun waterbevoorrading
veilig te stellen. Dergelijke projecten zullen steeds belangrijker
worden om de agrovoedingssector te wapenen tegen waterproblemen. Dit resulteerde dan ook in heel wat media-aandacht.
Het gezuiverde afvalwater van Ardo Ardooie zal vanaf augustus
2018 worden gestockeerd in een bufferbekken van
150 000 m³. Via het naburige pomphuis zal het water in een
netwerk van 25 km ondergrondse leidingen worden gepompt.
Het netwerk zal over 500ha landbouwgrond worden verspreid en
zal 150 afnamepunten bevatten. Ter hoogte van ieder afnamepunt
zal het water onder een druk van minimaal 8 bar staan. Dit impliceert
dat landbouwers enkel nog hun beregeningsinstallatie moeten
aansluiten op hun respectievelijke aftappunt om te kunnen starten
met irrigeren.

Ardo info

Het waren geen ruimtewezens, maar onze landbouwkundige
collega’s van Ardo Geer (BE) die het Ardo-logo vormgaven in
een veld van sperziebonen met behulp van een zeer nauwkeurig
GPS-systeem in de zaaimachine. Precisie landbouw!

Ardo’s Cauli Power mix werd geselecteerd voor de ‘SIAL
Innovation Award’. De jury was overtuigd van de gezonde en
innovatieve aspecten van deze mix met bloemkoolrijst, quinoa
en linzen.

Beurzen
Conxemar
Vigo (ES), 2-4/10/2018 - stand J17

Sial
Parijs (FR), 21-25/10/2018 - stand M180 - Hall 5A

Gast Herbst
Salzburg (AT), 10-14/11/2018

PLMA
Chicago (VS), 11-13/11/2018

Horeca Expo
Gent (BE), 18-22/11/2018 - stand 8319 - Hall 8

Ardo, wereldwijd en altijd dichtbij
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Ardo gaat voor maximale klantentevredenheid. Daarom kiezen we voor de directe nabijheid tot de klant.
Met eigen verkooppunten in Europa, USA, China en daarbuiten is er altijd wel iemand van ons verkoopteam in de buurt.
Dankzij deze ‘glokale’ aanpak kunnen wij doeltreffender reageren en anticiperen op de snel evoluerende behoeften en
wensen van onze klanten. In alle markten houden wij de vinger aan de pols.

Wij ontwikkelen producten voor onze
FoodService klanten die inspelen op
de laatste trends en kooktechnieken,
en gericht zijn op een eenvoudige bereiding.
Top convenience.

RETAIL SOLUTIONS

Onze Retail klanten kunnen op ons rekenen voor
een brede waaier aan producten die aansluiten bij de
levensstijl van hun klanten en hun voortdurend
veranderende gewoontes.

FOOD INGREDIENTS SOLUTIONS

Onze klanten binnen het Food Ingredients segment
kunnen terugvallen op aangepaste producten met
topkwaliteit en een productieproces dat voldoet aan de
meest strenge kwaliteits-, hygiëne en HACCP-normen.

ARDO VERKOOPKANTOREN
A R D O P R O D U C T I E - , V E R PA K K I N G S - E N D I S T R I B U T I E V E S T I G I N G E N
A R D O V E R K O O P - , P R O D U C T I E - , V E R PA K K I N G S - E N D I S T R I B U T I E V E S T I G I N G E N

Toonaangevende en onderscheidende
projecten binnen Ardo!

Het Ardo Mimosa-project (Minimum ImpactMaximum Output-Sustainable Agriculture) werd
het afgelopen jaar uitgebreid met 2 nieuwe groep
projecten namelijk ‘Shine’ en ‘Pure’.

Het SHINE project – ‘food Safety and Hygiene
IN Evolution’ – legt de lat van de operationele
hygiëne in de Ardo productiesites nog hoger. We
hanteren een erg brede hygiënestrategie binnen
alle Ardo Units met uitvoerige screening- en
schoonmaakprocedures die garanderen dat
onze producten veilig zijn en voldoen aan de
wetgeving.

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

PURE staat voor ‘Prevent, Uncover, Reduce
and Eliminate foreign bodies’. Ardo zet met
PURE alle mogelijke middelen in om ‘vreemde
stoffen” uit hun producten te (ver)mijden, startend
vanop het veld tot bij het verpakken.
Check zeker Ardo’s Pure & Shine projecten
met uw contactpersoon.

