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De FAO, beter bekend als de ‘Food and Agriculture Organization of
the United Nations’, heeft 2021 uitgeroepen tot ‘International Year
of Fruits and Vegetables’, met als inzet enerzijds gezonde en
duurzame voedselproductie te verbeteren door middel van innovatie
en technologie en anderzijds om voedselverspilling tegen te gaan.
Dat klinkt ons bij Ardo als muziek in de oren! We doen namelijk niets
liever dan jullie voorzien van culinaire inspiratie en gezonde voeding
met onze vriesverse groenten, kruiden en fruit. We zouden dit
bijzondere jaar dan ook graag vieren, maar de mogelijkheden zijn
helaas beperkt: we kunnen elkaar nog steeds niet live ontmoeten.

Maar niet getreurd: als onze klanten
niet naar ons kunnen komen, dan
komen wij naar jullie. Hoe?
Met onze virtuele beurs! In oktober
lanceerden we onze eerste online
“virtual fair”.
Op www.virtualfair.ardo.com
ontdek je nieuwe producten, vind
je culinaire inspiratie, kom je de
laatste food-trends te weten en
leer je bij over hoe we ons steentje
bijdragen aan het milieu.
Die virtuele beurs bleek trouwens
een succes: jullie waren al talrijk
aanwezig. Bedankt!
Kwam je nog niet langs?

Welkom in de virtuele wereld van Ardo!

Surf dan snel naar www.virtualfair.ardo.com.
Hou ook zeker de pagina in de gaten
voor de zomer editie!					

Tot binnenkort !

De zomer wordt verrassend lekker!
Zomer... Ardo’s nieuwe producten lenen zich perfect tot lekkere zomerse gerechten,
dus wij hebben er alvast zin in! Jij ook? Ontdek dan hier een greep uit ons gamma:
verrassend simpele culinaire inspiratie, voor een zomer om je vingers bij af te likken.

Rode biet spekjes
Dankzij hun ‘smokey flavour’ zijn deze voorgebakken
stukjes krokante rode biet een uitstekend alternatief
voor echte spekblokjes. Lekker in salades, op een
pizza, met een geitenkaasje erbij…
100267310 – 10x1kg

Receptsuggestie:
Veggie mix Nordic style met
geroosterde kekererwten

Kekererwten
Deze populaire peulvrucht zetten we graag
extra in de kijker. Kekererwten zijn gezond,
voedzaam, erg lekker door hun volle
smaak en ook nog eens een uitstekende
vleesvervanger. Je kan ze gebruiken om
hummus of falafel mee te maken, te roosteren
als snack of te verwerken in een zuiderse
salade.
100149810 – 10x1kg

Receptsuggestie: Pizzawrap met zoete aardappel,
Mexicaanse kip en rode biet spekjes

Regenboog wortelschijfjes
Dit voorjaar voegden we een nieuwe tint toe aan onze
bestaande kleurrijke regenboog wortelschijfjes. Nu krijg je
een hele regenboog, van wit tot rood, om een extra
dimensie te geven aan je culinaire creaties, van
BBQ side dishes tot wortelsalade bij de picknick.
100163510 – 4x2,5kg

Receptsuggestie:
Regenboogwortelschijfjes met gember en ahornsiroop

Haal deze zomer meer
uit je evergreens

Op en top
zomers!

Bloemkool, wortel, courgette,... Stuk voor stuk
klassiekers, die zich lenen tot een brede
waaier aan recepten. Daarom willen we jullie
verwennen met enkele nieuwe recepten op
basis van deze ‘evergreens’, maar met een
speciale touch!
Laat je verrassen door de inspiratie van onze
culinaire adviseurs, en hou je vooral niet in
om je eigen zomerse creaties te delen met
de hashtag #ardolicious!

Smakelijk !

Receptsuggestie:
Parijse wortelen met sinaas en safraan
Receptsuggestie:
Romige worteltjes met prei en curry

Wortelen in
50 shades of oranje
Wist je dat wortelen uit Azië komen en oorspronkelijk geel waren?
In Europa worden ze pas sinds de 18e eeuw geoogst.
Ze zijn heerlijk zoet en rijk aan beta-caroteen en daardoor
echte vitamine A-bommetjes.

Bloemkool allerhande
Bloemkool barst net als broccoli van de vitamines.
Fun fact: bloemkool is wit van kleur omdat de kool tijdens zijn groei
door bladeren wordt bedekt, en de groente dus wordt afgeschermd
van de effecten van fotosynthese. Eens wat anders proberen dan
oma’s bloemkool met kaassaus?
Probeer dan een wat gewaagdere combo met kurkuma en amandelen,
of ga voor gegrilde bloemkool met gerookte paprika en look.
Verrassend lekker!

Voor deze en nog veel meer recepten,
surf naar www.ardo.com/nl/recepten
onder ‘klassiekers met een touch’

Ideetjes voor
bij de BBQ
Receptsuggestie:
Bloemkool met kurkuma en amandelen

Receptsuggestie:
Gegrilde bloemkool met gerookte paprika en look

Receptsuggestie:
Gegrilde courgette parrilla met feta en tuinkruiden

De superpower
van courgettes
Courgettes zijn rijk aan vezels en antioxidanten.
Goed voor je spijsvertering dus, en om de schadelijke effecten van zuurstof
op je huid en je hele lichaam tegen te gaan. En er is nog meer goed nieuws
over courgettes: ze bevatten geen cholesterol. Sterker nog: de groente helpt
de slechte cholesterol (LDL) in je bloed te verlagen. Een courgette wordt
ook wel eens ‘zomerpompoen’ genoemd, omdat de groente het lichaam
hydrateert. Superpower, dus. En dan hebben we het nog niet eens gehad
over hoe lekker die wel is. Grillen met feta en tuinkruiden? Of toch liever
de courgette met Thaise curry of duo van courgettes met mascarpone en
Italiaanse kruiden? Aan jou de keuze!

Proef het zuiden
op je bord

Receptsuggestie:
Duo van courgettes
met mascarpone en
Italiaanse kruiden

Pittig gekruid
Ons gamma vriesverse kruiden voorziet jou het hele jaar
door van de finishing touch in je keuken. Reken op ons
voor fris groen van een uitstekende en consistente kwaliteit.
Je kan bij ons terecht voor een uitgebreid gamma van
mono kruiden, heerlijke kruidenmixen en smaakmakers.
En ook in het BIO-segment pakken we graag uit met enkele
toppers. Onze tip: broodjes met kruidenboter of ‘hasselback’
aardappelen — om bij weg te smelten, zo lekker!

Bio Peterselie

Receptsuggestie:
Broodjes met kruidenboter

Mix Salsa Mexicana

Receptsuggestie:
‘hasselback’ aardappelen op de BBQ

Gember

Markt- en
oogstberichten
Dit jaar hebben we nog eens een echte
winter gehad! Van het zuiden tot het noorden
hebben we veel regen (en sneeuw) gezien. Dit
was in de meeste regio’s erg welkom, omdat
de bodemreserves zo werden aangevuld na
een zeer warm en droog groeiseizoen. We
hadden ook wat strenge vorst in het noorden,
wat erg goed is om ongedierte tegen te gaan
en de bodemstructuur te verbeteren.
Nu hopen we op een normaal seizoen dit
jaar, want onze kruiden en groentegewassen
hadden de afgelopen jaren erg te lijden. Zo
hadden we groene bonen die tot 30% onder
het gemiddelde oogstjaar lagen, wat erg
teleurstellend was voor onze landbouwers
en agronomen.
In het zuiden hebben we midden februari
het grootste deel van de broccoli geoogst en
een week later de eerste lentebroccoli geplant.
Hoewel de hevige regenval een zegen was
voor de zomergewassen, troffen ze dit keer
het tweede deel van de winterbroccoli, wat
resulteerde in een tekort van 10 tot 15%.
Ook de uitzaai van de eerste teelten werd
verstoord. Een deel van de erwten en tuinbonen werd niet gezaaid in de Iberische regio
vanwege het vele water en het planten van de
broccoli liep ook vertraging op.

Ardo info
MARKTINFORMATIE
De trend op het gebied van plantaardige
voeding wordt een wereldwijd fenomeen en
de categorie «plantaardig» blijft evolueren.
Uit het Consumentenonderzoek 2020 van
Innova blijkt dat er vier belangrijke redenen zijn
om plantaardige alternatieven te overwegen:
gezondheid, variëteit in voeding, duurzaamheid
en smaak.
Ardo biedt een perfect antwoord op deze
groeiende trend. Invriezen zorgt voor een
maximaal behoud van de voedingswaarde en
stelt consumenten in staat om op elk moment
van het jaar seizoensproducten van topkwaliteit
te kopen die op een duurzame manier zijn
geproduceerd.

We namen afscheid van Etienne Gavet-Durr,
die op welverdiend pensioen ging na 29 jaar bij
Ardo te werken als Culinair Adviseur Frankrijk.
Bedankt voor je jarenlange culinaire
inspiratie, Etienne!

Dit is de perfecte motivatie om aan de slag te
gaan met de planning van de gewasprogramma’s voor het Ardo-gamma groenten, fruit en
kruiden in 2021/2022.
Samen duimen we voor een betere oogst
in 2021 ...
Editie: Februari 2021

David
Raymond

Kevin Tregunno

Richard Mann

We breiden ons verkoopteam in Noord-Amerika
en het Verenigd Koninkrijk uit. We stellen je dan
ook graag voor aan David Raymond en Kevin
Tregunno, Business Development Managers
bij Ardo VLM, en Richard Mann, Business
Sector Manager-Industrial in het salesteam van
Ardo UK. Welkom David, Kevin en Richard!

In het noorden hebben we de oogst van de
wintergewassen afgerond met een tekort aan
spruiten en prei. De droge omstandigheden in
het tweede deel van februari lieten toe om aan
het einde van de maand de eerste erwten en
spinazie te zaaien, wat zeer goed nieuws is.
Na een zeer lange winter in lockdown staan
boeren en agronomen in de startblokken, klaar
voor het nieuwe seizoen. De zaden worden
stap voor stap geleverd aan de fabrieken, we
controleren de kwaliteit van de kiemkracht en
werken het plantschema voor seizoen 2021 af.

Etienne Gavet-Durr

Nieuwe coldstore in Zundert

Erwten zaaien in Nederland

Vrieshuis Zundert, NL
In Zundert is een nieuwe bulkstockage gebouwd.
De coldstore is duurzaam gebouwd met hoogwaardige materialen. Met een hoge isolatiewaarde
en laag energieverbruik als positief resultaat.
Daarnaast zijn er zonnepanelen op het dak
geplaatst. In het moderne bedrijfspand is er ruimte
voor 32.000 palletten. Er rijdt een reachtruck en er
wordt gebruik gemaakt van Rangers die de pallets
op hun plaats zetten.

Broccoli zaaien in Spanje
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In 2019 legden we een irrigatiebekken aan
op onze site in Ardooie (BE). Dat vult zich met
regenwater en gezuiverd afvalwater uit de fabriek,
en vormt vervolgens de bron voor landbouwers
uit de buurt om hun velden mee te irrigeren
tijdens drogere periodes. Zo zorgen we ervoor
dat niks verloren gaat.
Daar houdt het overigens niet op.
Het irrigatiebekken is ondertussen voorzien
van 4860 zonnepanelen.

Circulair denken
met een waterbekken
en zonnepanelen
Naast het opwekken van eigen elektriciteit is een
bijkomend voordeel dat die zonnepanelen ervoor
zorgen dat er minder algen groeien in het bassin,
én dat we minder water verliezen, wegens
minder verdamping.
Het dak van ons verpakkingsmagazijn werd bij
uitbreiding ook voorzien van 800 zonnepanelen.
Allemaal samen zijn die zonnepanelen goed voor
2,5% van het totale energieverbruik op de site in
Ardooie. Dat resulteert in zo’n 5% minder externe
aankoop — een mooie volgende stap in ons
doel om de kring te sluiten.

Irrigatiebekken met zonnepanelen, Ardooie

De Ardo fotodatabase (DAM)
in het nieuw
De cijfers leren ons dat jullie graag en vaak
gebruiken maken van de Ardo fotodatabase.
Daarom kreeg deze een update!
Voortaan vind je nog gemakkelijker de foto’s
die je zoekt. Inloggen kan via
www.ardo.com/DAM.
Bij bezoek aan onze huidige database zal je
automatisch verder geleid worden naar het
nieuwe platform waar de nodige instructies
zullen weergegeven worden. Toch nog vragen?
Je kan terecht bij onze Custumer service!

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

Verpakkingsmagazijn met zonnepanelen, Ardooie

