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Daar is de lente!
En de lente, daar hoort natuurlijk een nieuwe Ardo Actueel bij.
Laat de zon maar komen!

Onze troeven

Onze ambitie bij Ardo is om te blijven verbeteren en vernieuwen. Daarom
vinden we het belangrijk om te luisteren naar de stem van onze klanten. Een
rondvraag bij onze klanten bracht ons interessante inzichten. We zijn heel blij
om te zien dat onze klanten de dagelijkse band met ons commercieel team zeer
waarderen. De goede productkwaliteit, ons uitgebreid assortiment vriesverse
groenten, kruiden en fruit en onze focus op productinnovatie worden door
onze klanten uit Retail, FoodService en Food Industry als sterke troeven gezien.
De positieve feedback op onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid
sterken ons om hier verder op te blijven inzetten. Jullie zijn heel blij met Ardo als
partner, vertrouwen ons en werken graag met ons samen. Daar zijn we trots op,
want zonder jullie stonden we natuurlijk nergens. Bedankt!
vertrouwen

uitgebreid assortiment

“De enquête leverde mooie resultaten
op, maar het kan altijd nóg beter. In 2022
gaan we druk aan de slag met proactiviteit,
wendbaarheid en snelheid als het op
problemen oplossen aankomt. Werkpuntjes
gaan we niet uit de weg.”
— Klaas Mouton, Sales & Marketing Director

duurzaamheid

Volgens onze klanten is innovativiteit een van Ardo’s grootste troeven.
Dat horen we graag, want ook in deze Ardo Actueel tonen we jullie heel wat
nieuwigheden. Veel leesplezier!

Veel leesplezier !

productkwaliteit
productinnovatie

Evenwichtig, gevarieerd en voedzaam eten
Dat is onze missie bij Ardo. Elke dag
halen we het beste uit de natuur en
brengen we evenwichtige, gevarieerde
en voedzame voeding naar jouw keuken.
Van heerlijke groenten over sappig fruit
tot geurige kruiden: dankzij ons
uitgebreid gamma ga je met plezier
gezond koken en eten.
Ardo’s gamma biedt je alle mogelijkheden om
gerechten te bereiden met extra plantaardige eiwitten
en vitamines, ook wel “nutrificatie” genoemd. We
voorzien je graag van inspiratie over hoe je
gerechten op een snelle en eenvoudige manier
kan verrijken en bovendien van extra kleur
voorziet. Want: hoe meer kleur op je bord,
hoe volwaardiger en gebalanceerder je maaltijd.
Een driedubbele win, dus: lekker, mooi én voedzaam.
Moeilijk? Niet als je het ons vraagt. Wat dacht je
bijvoorbeeld van een powersalade met peulvruchten
of kleurrijke groentspreads? Ook een bechamelsaus
kan je perfect vervangen door een bloemkoolsaus.
Of voeg wat vriesverse groenten last minute aan
je warme bereidingen toe en je hebt meteen een
extra vitamineboost in je gerecht.

Smakelijk!
Beet burger ‘Deluxe’

Kleurrijke en voedzame peulvruchten
Tricolore linzen, kekererwten, kidneybonen, zwarte bonen… Het is duidelijk: we zijn fan
van peulvruchten. En dat is niet zomaar. Zo zijn linzen goed voor je huid, haar en nagels.
Peulvruchten zitten dan weer boordevol plantaardige eiwitten en antioxidanten en
bevorderen de spijsvertering.

Groentemixen rijk aan peulvruchten en groenten
Onze ‘glocal veggies with a twist’ zijn heerlijke groentemixen met minstens 50% groenten,
maximaal 30% plantaardige eiwitten en 100% authenticiteit dankzij hun home-made
flavour. Deze veggie groentemixen zijn heerlijk om zo te eten, maar kunnen ook naar wens
van de chef afgewerkt worden. Eenvoudig en lekker! Ardo’s Veggie mix Indian style is rijk
aan linzen, spinazie, bloemkoolrijst, butternut en kekererwten. Onze Veggie mix Nordic style
bevat dan weer gerst en groene groenten (spinazie, bonen, erwtjes, prei en edamame
sojabonen). Gegrilde gele en rode paprika, erwten, ui, romano en cannellini bonen zorgen
voor een extra boost van onze Veggie Paella.

Waan je in Italië met onze Grill mix
à la Siciliana
Laat de zon in je hart, én op je bord, met deze gegrilde
groentemix met rode paprika, groene en gele courgette en
ovengedroogde tomaten. Een grillmix met karakter, dankzij
een smakelijk samenspel van kleuren en smaken. Lekker
als antipasti, in een salade of geserveerd bij allerlei vis-, vlees-,
en pastagerechten. Heerlijk!

Krrrokant lekkers: rode biet spekjes
Dankzij hun heerlijke smokey smaak zijn deze krokante
stukjes rode biet een ideaal alternatief voor spekblokjes.
Deze vegan spekjes zijn glutenvrij en heerlijk in salades, op
een pizza of in pastaschotels. Bovendien is rode biet goed
voor de bloeddruk en werkt de groente ontstekingsremmend.
Lekker!

Rode biet burger
De reeds voorgebakken rode biet burger brengt meteen kleur
op je bord. Deze krokante groenteburger met rode biet,
Edamame sojabonen en rode kidneybonen is heerlijk tussen
een burgerbroodje, als bijgerecht of als vegan of veggie burger.
De rode kleur, de ronde vorm en de vezelrijke textuur
lenen zich perfect als alternatief voor de traditionele burger.

Spinazie met rode biet burger,
kerstomaat en rode biet spekjes
Pasta met
bloemkoolsaus
en broccoli

Wellness mix met
groenteballetjes

Powersalade met peulvruchten en
boterbonen en sperziebonen
Quinoa groentepan met
boerenkool en Edamame sojabonen

Veggie Paella met
cannellini bonen en kip

Kleurrijke
groentespreads

Kruiden à volonté
De voorbije maanden optimaliseerden we ons vriesvers
kruidengamma. Enkele kruidenmixen werden van nog
meer smaak voorzien, andere zijn dan weer volledig nieuw.
Van toepassing op al onze kruidenmengelingen:
gebruiksgemak op nummer één!

Kruidenmix in Mexicaanse stijl
Een pittige en kleurrijke mix.
Lekker bij pizza, pasta, dips en dressings...
100305310 – 8x250g - beschikbaar eind april

8-kruidenmix
Deze veelzijdige groene kruidenmix
is lekker bij talloze visbereidingen,
salades, sauzen... Ideaal om bijvoorbeeld
de Duitse klassieker ‘Frankfurter Grüne Soße’
mee te maken.
100305410 – 8x250g - beschikbaar eind april

Kruidenmix all’Italiana
Dé kruidenmix voor een Italiaanse touch
in je gerechten, marinades, sauzen en dressings...
Nog lekkerder dankzij de wilde look.
100269110 – 8x250g

Nieuw
Kruidenmix
op Aziatische wijze
Dé ideale basis voor elk wokgerecht.
Heerlijk in Aziatische gerechten en sauzen.
100305510 – 8x250g

Kruidenmix op Thaise wijze
Deze kruidenmix werd nóg meer gebalanceerd door de toevoeging van galangal,
een echte klassieker binnen de Thaise kruiden.
Een uitstekende smaakmaker voor Thaise
gerechten, soepen, sauzen en marinades.
100306210 – 8x250g - beschikbaar eind april

Scan voor meer
productinformatie

Provençaalse kruidenmix
De kruidenklassieker met rozemarijn,
tijm en oregano. Ideaal voor BBQ,
op aardappelen en groenten, ratatouilles...
100306410 – 8x250g

Nieuw

Nieuw

Kruidenmix alla Napoletana
Zomerse kruidenmix met tomaten,
ovengedroogde tomaten, basilicum en oregano.
Lekker op pizza, als topping, bij bruschetta,
met vlees en vis...
100305910 – 8x250g - beschikbaar eind april

Persillade
Een klassieke mix van look en peterselie.
Een must have in elke keuken.
100336310 – 8x250g

Nieuw

Tartaar kruidenmix
Deze kruidenmix is terug van weggeweest,
en nu nog lekkerder! Gebruik deze als basis
voor een heerlijke tartaarsaus of andere dressings,
visgerechten, steak tartaar, soepen...

Nieuw

Kruidenmix
op Scandinavische wijze
Een veelzijdige kruidenmix met dille in de hoofdrol.
Perfect voor mossel- en visgerechten, tzatziki, dressings...
100305610 – 8x250g

100269210 – 8x250g

Barbecue-kruidenmix
Met deze kruidenmix breng je meteen een heerlijk
BBQ-smakenpallet in je gerechten, zonder smokey
flavour. Perfect als topping voor diverse witte vis- en
vleesbereidingen en bij eindeloze barbecuegerechten.
100306010 - 8x250g - beschikbaar eind april

Nu in 1kg
verpakking

Fris en fruitig

ananas
100304310 – 10x1kg

Nieuw in ons fruitassortiment: mango, ananas en
braambessen in 1kg verpakking. Mango ondersteunt je
spijsvertering en versterkt je immuunsysteem, terwijl bramen
goed zijn voor je brein en boordevol vitamine C zitten. Ananas
zit dan weer vol ijzer en antioxidanten. Alle drie heerlijk in
cocktails, smoothies, bij het ontbijt of in een zomers
fruitslaatje. Om je vingers bij af te likken!

mango
100176210 – 10x1kg

braambes
100325910 – 10x1kg

Welkom!
Ardo heeft drie gloednieuwe culinaire adviseurs.
Steven Ugochukwu (Ardooie, BE),
Gunnar Hoste (Ardooie, BE)
en Francisco Reche (Benimodo, ES)
gieten Ardo’s gevarieerde aanbod voortaan
in creatieve recepten en beantwoorden
al je vragen met plezier.

Duurzame
verpakkingen
Ardo draagt duurzaamheid hoog in het vaandel. Wij
innoveren voortdurend en denken op elk niveau na over
oplossingen die positief kunnen bijdragen aan de planeet.
Zo optimaliseerden we ook onze verpakkingen.
Bij onze primaire verpakking gingen we van meerlaagse,
niet-recycleerbare folies naar eenlaagse, recycleerbare
materialen — zonder in te boeten op sterkte, look en
feel. We gebruiken enkel kwalitatieve, state-of-the-art
materialen, zodat onze producten optimaal
beschermd worden. Mooie bonus: we voldoen meteen
aan de nieuwe EU-verplichtingen voor 2025.

Steven Ugochukwu Gunnar Hoste
(Ardooie, BE)
(Ardooie, BE)

Voor onze secundaire verpakking vervingen we onze
witte omdozen door bruine omdozen, want die zijn
minder schadelijk voor het milieu.
Ook bij onze tertiaire verpakking schakelden we
al deels over op flexibel, gedeeltelijk
gerecycleerd materiaal.

Francisco Reche
(Benimodo, ES)

Markt- en oogstberichten
Kostenstijging voor landbouwers na
een aantal jaren onder invloed van
klimaatverandering
Een dergelijke kostenstijging voor
landbouwers is ongekend. De stikstofprijs
is met meer dan 300% gestegen, en ook alle
kosten (tractoren, brandstof, handarbeid...) zijn
sterk gestegen. Die situatie doet zich voor in
een context van zeer sterke prijsstijgingen voor
granen, maïs, koolzaad, sojabonen... wat het
voor de landbouwer aanvaardbaar maakt.
De prijzen voor groenten moesten uiteraard
dezelfde tendens volgen als die voor
granen om de belangstelling en motivatie
van onze landbouwers te behouden. De
contractnegotiaties met de landbouwers over
de grondstoffen worden momenteel afgerond.
Door dat alles zien we dit jaar dan ook
ongekende prijsstijgingen.
Situatie op de akkers
In Zuid-Europa werd de winterproductie van
broccoli sterk beïnvloed door overstromingen
in de Ebro-vallei. Tegelijk hebben Portugal en
het zuidelijke deel van Spanje de voorbije
3 maanden bijna geen neerslag gekregen
en zal het droge seizoen zeer binnenkort
beginnen. Als gevolg daarvan moeten de
landbouwers nu al irrigeren, met extreem
hoge elektriciteitskosten tot gevolg,
en is het ondergrondse waterpeil lager
dan normaal. In verschillende regio’s, zoals
Andalusië, gelden nu al strenge beperkingen

voor de waterhoeveelheden die voor irrigatie
beschikbaar zijn. De landbouwers moeten
daardoor hun wisselteelt aanpassen
en minder suikermaïs of andere groente
gewassen verbouwen omdat die te veel
irrigatiewater vergen.
Die droge weersomstandigheden waren
wel positief voor het inzaaien van erwten
en tuinbonen in Zuid-Spanje en Portugal.
Ook in het Zuidwesten van Frankrijk is de
inzaai van erwten rond half februari in goede
omstandigheden van start gegaan.
In Noord-Europa hebben we bijna geen vorst
gehad, en wintergewassen zoals wortelen,
spruitjes en prei zijn geoogst met een goede
kwaliteit en opbrengst. De winterspinazie,
die werd gezaaid in september/oktober, ziet
er veelbelovend uit en zal in april kunnen
worden geoogst.
Uitdagende tijden
De gevolgen van de Covid-19-situatie laten
zich duidelijk voelen en resulteren in een
volatiele vraag- en aanbodsituatie. Zo
hebben de opeenvolgende lockdowns en
restricties geleid tot een fluctuerende verkoop
bij onze Horeca-klanten.
De gevolgen van huidige situatie in
Oekraïne, als grote producent en exporteur
van granen, tarwe en mais, zijn reeds

Editie: eind februari 2022
voelbaar en zetten verdere druk op de agro
producten. Graanprijzen die historisch hoog
waren, zijn opnieuw met 50% gestegen en de
situatie blijft uiterst volatiel. Rusland, de
belangrijkste leverancier van meststoffen voor
Europa, brengt druk op de beschikbaarheid
en betaalbaarheid van meststoffen. De
stikstofprijzen, die vóór de crisis ongeveer
3 keer zo duur waren als normaal, zullen
zeker dezelfde tendens volgen, maar op
dit moment kunnen landbouwers vaak geen
aanbiedingen krijgen en de meeste gewassen
zullen in de komende weken worden gezaaid.
Daarbovenop komt de klimatologische
impact op bepaalde belangrijke oogsten,
waardoor de kosten voor irrigatie,
hittebestendige zaadvariëteiten en meststoffen
stijgen. Bovendien worden de landbouwen voedselindustrie geconfronteerd met
bijkomende uitdagingen – gaande van
beperkingen in transport en aanlevering van
grondstoffen tot hogere kosten doorheen de
totale waardeketen.
Met ons Mimosa+ programma (Minimum
Impact, Maximum Output, Sustainable
Agriculture) blijven we grote inpanningen
leveren om de klimatologische impact te
minimaliseren, en streven we ernaar om
onze gewassen beter bestand te maken tegen
de uitdagingen van de klimaatsverandering.
Binnen die exceptionele combinatie van
gebeurtenissen doet Ardo haar uiterste best
om samen met de klanten het evenwicht
te bewaren.

Om trots op te zijn
Elke dag streeft Ardo naar de allerbeste kwaliteit. Enkele
awards die we recent in ontvangst mochten nemen zijn
daar het bewijs van. Zo ontvingen we een kwaliteitsaward
in de babyvoeding, en wonnen onze rode biet spekjes
een V-Label award voor derde beste vleesvervanger.
We zijn apetrots op al onze medewerkers, want enkel
dankzij hun passie en dagelijkse inspanningen konden
we dit bereiken. Bedankt!

Vriesverse voordelen
Vriesverse groenten, kruiden en fruit barsten van de voordelen.

Op en top convenience! Ze zijn al voorgewassenen gesneden, dus je hoeft ze enkel nog te ontdooien, op te
warmen of te bereiden. Zo bespaar je heel wat tijd en
energie in de keuken!

Vriesverse groenten, kruiden en fruit zijn
heel het jaar door beschikbaar. Zo geniet je zonder
problemen van prei in de zomer, of aardbeien in
de winter — en dat aan dezelfde uitstekende kwaliteit.

Vriesverse producten worden meteen na het oogsten
ingevroren. Daardoor behouden ze hun maximale
voedingswaarde. Hun kleur, structuur en smaak zijn
overwegend rijker dan die van verse producten, én ze
bevatten ook nog eens meer vitamines.

Vriesverse producten zijn gemakkelijk te
portioneren. Wat je nodig hebt gooi je in de pan, de rest
kan weer de diepvries in. Zo ga je ook voedselverspilling
tegen!

Meer weten?
We verzamelden
de vele voordelen
van vriesverse
groenten, kruiden
en fruit in enkele
leuke filmpjes.
Ontdek ze op ons
ArdoTV kanaal
op YouTube.

Digitaal nieuws!
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.

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

