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Jaar na jaar, oogst na oogst, belevert Ardo zijn wereldwijde en 
voortdurend groeiende markten met hoogkwalitatief vriesverse 
groenten, kruiden, fruit, pasta, rijst en aardappelen.

Ardo, uw partner voor vriesverse 
groenten, kruiden en fruit

We preserve nature’s gifts

We preserve nature’s gifts

Dankzij onze kennis van de hele keten en onze flexibele aanpak kunnen we voldoen aan de 

huidige marktbehoeften, en ons aanpassen aan de toekomstige, door middel van innovatie, 

investeringen en technische uitmuntendheid. We blijven bouwen aan langetermijnrelaties 

met onze telers, onze leveranciers en onze klanten, omdat die, volgens ons, stabiliteit bieden 

voor alle partijen en noodzakelijk zijn voor het vertrouwen in duurzame investeringen.

De Ardo-groep, een volledig geïntegreerde organisatie
Via een geïntegreerd netwerk van groeigebieden, sites voor productie, opslag, verpakking en

logistiek, beheersen we de volledige toeleveringsketen, terwijl kwaliteit en de klant steeds 

centraal staan.

Wenst u meer informatie over Ardo’s activiteiten op al deze vlakken? We geven u graag

meer toelichting op een van de aanstaande herfstbeurzen, waar u tevens de nieuwste

Ardo-producten kunt proeven. We kijken ernaar uit u daar te ontmoeten!

BBQ kipfilet met zoete  
aardappelpuree en  
groentespiesje  

PRODUCTIE
& VERPAKKING

AGRO

OPSLAG & 
LOGISTIEK

VELD KLANT



Ardo’s gamma 
in een notendop

Uitgebreid gamma gebruiksvriendelijke

geblancheerde groenten, zowel klassiekers als

nieuwe variëteiten.

Gevarieerd aanbod oogstrijp vriesvers fruit  

en fruitmixen, direct gebruiksklaar.

Voorgebakken groentehapjes en groentefrieten,

als ideale afwisseling met tal van toepassingen.

Een gevarieerd en kwalitatief hoogstaand gamma 

dankzij Ardo’s jarenlange ervaring in biologische

teeltopvolging.

Groentebereidingen, subtiel gekruid 

en/of met een aangepaste saus.

Fruit brunoise

Butternut squash

Mango puree Bosvruchtenkorf

Roomspinazie Tomaten in 
blokjes

Champignons 
gesneden

Wok mix

GroenteburgerPrei met roomLetscho

Risotto funghi

Broccoli nuggets

Groentefrieten

Rode rabarber

Uienringen

Zwarte olijvenKerstomaten

Groenkool

Ruim gamma van reeds voorgekookte, geblan-

cheerde, voorgebakken of gegrilde producten.

Tagliatelle Aardappel 1/6

Gegrilde courgettesWilde rijst
mix

Insalata  
Mediterranea 

Een zeer ruim aanbod aan  

smaakmakers, van klassiek tot exotisch.

Basilicum

Look kubus Vlakke peterselie

Italiaanse  
kruidenmix

Het Ardo-productbeleid wordt gestuurd door de markt en is gericht op 

diversiteit. Daarom biedt Ardo verschillende productgroepen aan, elk met 

hun eigen toegevoegde waarde en toepassingsmogelijkheden in elke 

keuken. Allemaal hebben ze één ding gemeen: ze worden geteeld, 

geoogst en verwerkt met veel zorg en toewijding.
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Nieuw distributiecentrum www.ardo.com
multi device & multi platform 
 
U zal het visueel niet direct merken, maar via tal van kleine ingrepen werd 

de Ardo website volledig op punt gezet. Hij is nu ook perfect consul-

teerbaar op tal van devices en via tal van platforms. Zo kan u snel en een-

voudig op zoek naar het product dat perfect past in uw gamma  

of toepassing. Probeer het zeker eens uit !

WWW.ARDO.COM

Wereldwijde klantenaanpak met 
lokale dienstverlening
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 behoef-
ten aan Retail, FoodService of Food 
Industry opvolgen en vragen snel
beantwoorden.

In januari 2014 werd in Ardo Zundert (NL) gestart met de grondwerk- 

zaamheden van het nieuwe vrieshuis. Na 16 maanden, 460 vrachten beton,  

1 miljoen kilo staal, 600.000 bouten en moeren en 20.000m² panelen staat 

er een volautomatisch vrieshuis met een opslagcapaciteit van 24.000 

palletten. 

Via 6 laadkaaien zullen de vrachtwagens geladen worden voor leveringen 

aan diverse klanten in Nederland en de buurlanden. 

FoodService

Retail

Food Industry
• Verkoopkantoren



Zoete aardappelpuree 
(porties) 
Gezien het grote succes van de ‘bataat’, 

wordt het gamma groentepurees uitgebreid 

met een puree van zoete aardappel.  

Het is een pure puree van smaakvolle 

zoete aardappelen die afgekruid kan 

geserveerd worden of naar eigen smaak 

kan bereid worden met bv. room, 

roomkaas, …  

Ook ideaal als basis voor soepen en 

dips. Origineel en trendy!

Art code : A2Z310 – 10x1kg

Fines Herbes
Ardo’s kruidengamma is dankzij de fusie met Dujardin Foods 

ruim uitgebreid met tal van smaakmakers. Het aanbod voor 

FoodService in hersluitbare 250g zakjes omvat alle belangrijkste 

klassiekers, evenals enkele pittige seasonings. Bovendien werden 

de kruidenmixes uitgebreid met enkele trendy mixes. En natuurlijk 

ontbreekt het Bio gamma niet, met een aanbod van 4 bio klassiekers.

Het gamma voor Food Industry is nog ruimer met enkele exotische 

en pure smaakmakers voor elke bereiding.  

Nieuw in Ardo’s gamma
Quinoa
Dit ‘pseudograan’, oorspronkelijk afkomstig 

uit het Andesgebergte, behoort dankzij zijn 

uitzonderlijk hoge voedingswaarden tot de 

categorie ‘superfoods’. Het is rijk aan 

kwalitatief hoogwaardige eiwitten, 

voedingsvezels, vitaminen en mineralen. 

Bovendien is het glutenvrij. Een ideale 

plantaardige vleesvervanger. Ardo’s quinoa 

is reeds voorgekookt en leent zich zo 

tot tal van warme en koude gerechten, 

te bereiden in een mum van tijd.

Art code : QUN810 – 1x10kg

Macaroni
Het pastagamma wordt uitgebreid met één van de 

publieksfavorieten. Deze smaakvolle, reeds al dente 

voorgekookte macaroni is kant en klaar voor koude 

bereidingen of moet enkel nog kort opgewarmd 

worden om een lekkere warme pastaschotel te 

bereiden of de klassieker ‘macaroni/kaas’.

Art code : PMA210 - 4x2kg

Ardo’s nieuwe kruidenmixes: 

MIX SALSA MEXICANA 

Een pittige mix van fijngesneden mediterraanse 

groenten met look, koriander, lenteajuin,

groene & rode chili peper en komijn.

Heerlijk op pizza’s, in pasta’s of op een 

brusschetta. Oogt mooi en smaakt heerlijk!

Art code : MSE010 - 8x250g

MIX SMOKY BBQ  
Een uitgesproken mix van diverse mediter-

raanse kruiden zoals look, rozemarijn,

marjolein, salie, … met gesneden ovenge-

droogde tomaten in een lichte gemarineerde 

oliedressing. Leent zich perfect als topping 

op diverse witte vis-en vleesbereidingen 

en natuurlijk bij tal van BBQ gerechten. 

Succes gegarandeerd! 

Art code : KSQ010 - 8x250g

MIX PERSILLADE 
Een klassieke mix van look en peterselie 

die je steeds bij de hand moet hebben voor 

tal van bereidingen. Reeds in de perfecte snit 

voorgemengd en gemakkelijk te doseren.

Art code : KPE010 - 8x250g



Markt & oogstberichten

De eerste helft van 2015 is vrij onstabiel en 

chaotisch verlopen voor de West-Europese 

groenteteelt.

Een koud voorjaar, dat langer duurde dan gewoon-

lijk, heeft de opstart en de uitzaai van het groen-

teareaal in de meeste Europese landen behoorlijk 

vertraagd. Toen al was duidelijk dat een vertraging 

van de oogst tot de mogelijkheden behoorde.

Vanaf juni/juli hadden we te kampen met

tropische zomertemperaturen en heel weinig

neerslag. De groei van de openveldgroenten kwam 

hierdoor volledig in het gedrang en minderopbreng-

sten, met alle gevolgen vandien, zijn het resultaat. 

Zuid-Europa, waar de teelten uiteraard iets vroeger 

lopen dan Midden- en Noord-Europa, had een 

groter gedeelte van de oogst al kunnen afsluiten, 

wat voor hun markt resulteerde in min of meer

normale oogstresultaten.

De aanhoudende droogte in Midden-Europa is 

vooral nefast geweest voor peulvruchten. 

Oogstresultaten liggen gemiddeld tot 15 à 20% 

lager dan normaal. In enkele gevallen werden

zelfs opbrengsten voor erwten en tuinbonen

tot 50% lager dan een doorsnee oogst vast-

gesteld. De beschikbare volumes uit oogst 2015 

zullen bijgevolg behoorlijk beperkter zijn.

Spinazie, die weliswaar praktisch het hele jaar 

door geproduceerd wordt binnen de Ardo groep, 

zal ook niet de volle 100% opbrengst kunnen note-

ren als gevolg van de extreme droogte en water-

tekort. Bonen, een andere belangrijke pijler in de 

vriesverse groenteproductie, zijn mogelijk een ander 

verhaal. Door gebrek aan voldoende regen ontwik-

kelde de bladgroei zich overmatig.

Anderzijds werd de groei van de boonvrucht 

belemmerd. Komt nog bij dat niet alle hectaren 

uitgezaaid werden, wat ongetwijfeld tot minder- 

opbrengsten zal leiden. Identieke situatie blijkt in het 

geval van de aardappeloogst, waar lagere 

volumes per hectare geoogst worden en naast 

minder beschikbare volumes, ook prijsstijgingen 

met zich mee kunnen brengen.

Alles samen een eerder negatief beeld voor de 

resultaten van onze telers en de bezetting van onze 

productiebedrijven, met uiteraard kosten- en 

prijsstijgingen van de eindproducten als gevolg.

Wat de afzetmarkten betreft, zien wij verder een 

stabiel stijgende vraag naar vriesverse groenten in 

alle segmenten. Het vertrouwen in de kwaliteit 

van vriesverse groenten stijgt. Voorts brengt 

onze innovatie een nieuwe dynamiek, die elke 

klant op vandaag zoekt en vooral een belangrijke 

onderscheidende factor betekent voor elke 

verbruiker. 

Ardo houdt de beide elementen verder hoog in 

zijn vaandel en zal in de komende jaren de nodige 

inspanningen leveren naar investeringen in kwaliteit 

en innovatie binnen onze specialiteit.  

Editie mid augustus 2015

Let’s meet in the field! 
DUURZAAMHEID

Bij Ardo zijn we trots op onze traditie 

waarbij we voortdurend zoeken naar milieu-

bewuste, maatschappelijk verantwoorde 

en economisch haalbare methoden om 

onze producten te telen, in te vriezen, 

te verpakken en op te slaan. 

Bovenop de hoge kwaliteitseisen die we onszelf 

stellen, willen we vriesverse groenten produce-

ren die met het grootst mogelijke respect voor 

de natuur en het milieu worden geteeld. Deze 

ambities hebben we vertaald in ons MIMOSA-

programma, dat staat voor Minimum Impact 

& Maximum Output Sustainable Agriculture.

Daarom organiseerden wij samen met onze 

telersverenigingen een duurzaam event onder 

de noemer ‘Let’s meet in the field’. We willen 

onze telers, loonwerkers en agrochemische 

toeleveranciers inspireren, en tonen dat 

gezamenlijk reeds veel horden zijn genomen 

naar een continue verduurzaming van de 

groenteteelt in Europa. Tegelijk wensen we 

onze toekomstvisie voor een duurzame diepvries-

groentesector te delen, met speciale aandacht 

voor de biologische teelt, die met het huidige 

aantal referenties en het huidige volume de niche 

is ontgroeid.

Via een informatieve en praktische rondleiding op 

en rond een proefveld, hebben wij de bezoekers 

geïnspireerd om ook in de toekomst verder in te 

zetten op duurzame en/of biolandbouw.

Groenteteelt lijdt onder de droogte



ASIA

VOLG ARDO OP WWW.ARDO.COM

We preserve nature’s gifts

We preserve nature’s gifts

Ardo culinair

INGREDIËNTEN VOOR 4 PERSONEN

Ter voorbereiding van ‘2016 als jaar van de  

peulvruchten’, hier alvast wat inspiratie!

- Ardo rode kidney bonen

- Ardo kekererwten

- Ardo sojabonen

- Ardo wortelreepjes

- Ardo ovengedroogde tomaten

- Ardo lenteajuin

- Ardo mix Salsa Mexicana - nieuw

- Ardo rode chili - nieuw

- Olie, balsamicoazijn, zout & suiker

INGREDIËNTEN VOOR 4 PERSONEN

- Ardo zoete aardappelpuree - nieuw

- Ardo Parijse aardappelen

- Ardo wortel rustica

- Ardo pastinaak rustica

- Ardo zucchini rustica

- Ardo mix Smoky BBQ - nieuw

- Ardo vlakke peterselie - nieuw

- Kipfilets, room, olijf- en zonnebloemolie, 

 boter, rode wijn, zout, peper & muskaat

Ons team van culinair adviseurs in Duitsland  

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.

vlnr: Marc D’Agostino, Hanns-Joachim Leupold, 
Mathias Homer, Christian Meyer

INGREDIËNTEN VOOR 4 PERSONEN

- Ardo macaroni - nieuw

- Ardo ovengedroogde tomaten

- Ardo kerstomaten

- Ardo zwarte olijven in schijfjes

- Ardo persillade - nieuw

- Olijfolie, zout & peper

WWW.ARDO.COM

 INGREDIËNTEN VOOR 4 PERSONEN

- Ardo pastinaak rustica

- Ardo wortelpuree

- Ardo gember kubus - nieuw

- Ardo sjallot kubus

- Ardo lenteajuin gesneden - nieuw

- room, zonnebloemolie, zout, 

 peper en muskaat

BBQ kipfilet met zoete  
aardappelpuree en  
groentespiesje  

Macaroni mediterraans

Peulvruchten salade 

Pastinaak- & wortelsoepje met  
gember en lenteajuin
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