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BEURZEN
10-13/2/2016

BIOFACH – DE
Nürnberg
www.biofach.de
6-9/3/2016

Let’s meet in the New Year!
Om zijn duurzaamheidsambities extra in de verf te zetten,
organiseerde Ardo, samen met de telersverenigingen,
Unigrow & Ingro, in september het event ‘Let’s meet in the field’.

HORECATEL – BE
Marche-en-Famenne
www.horecatel.be
8-10/3/2016

CFIA – FR
Rennes
www.cfiaexpo.com
11-16/3/2016

INTERNORGA – DE
Hamburg
Hall B4.EG - Stand 103
www.internorga.com

Een duurzaam event waarop we een divers publiek (ministeries, zaadleveranciers, pers,
landbouwers, eigen personeel…) informeerden over de vele duurzame inspanningen die
Ardo levert alvorens een vriesverse groente op het bord belandt.
Duurzaamheid is ook een van de centrale thema’s van het huidige landbouwbeleid,
in de lastenboeken van klanten en in de communicatie naar de consument.
Daarom blijft Ardo in samenspraak met telersverenigingen continu zoeken naar milieubewuste,
maatschappelijk verantwoorde en economisch haalbare methodes om vriesverse groenten
met het grootste respect voor de natuur, het milieu en de mens te telen, in te vriezen,
te verpakken en op te slaan. Deze ambitie werd via het MIMOSA-programma (Minimum Impact,
Maximum Output Sustainable Agriculture) in een duurzaam landbouwbeleid vertaald.
Verder in deze Actueel leest u meer over dit event.

We wensen u een gelukkig, gezond en
succesvol nieuw jaar.

30-31/3/2016

MDD EXPO – FR
Parijs
www.mdd-expo.com

ETIENNE LACROIX
LA GARDE-ADHÉMAR - FR

UDO TEGTMEIER
GROSS-ENZERSDORF - AT

PABLO DA ROLD ROSSIE
BADAJOZ - ES

PACO SALAS
BENIMODO & MARCILLA - ES

JEAN-MARC CANDAU
SAINT-SEVER - FR

24-25/5/2016

PLMA – NL
www.plmainternational.com
PAUL FARROW
EYE - UK

PATRICK OLIVIER
KOOLSKAMP
KORTEMARK - BE

One Team, One Vision,
One Goal – A Successful 2016!
HERVÉ SOUHIL
LE MOUSTOIR - FR

FRANK SIOEN
ARDOOIE - BE

BERNARD SAJE
GOURIN - FR

MAURO CARDOSO
ALPIARÇA - PT

SYLVAIN BOURDON
VIOLAINES - FR

QUENTIN REGOUT
GEER - BE

Nieuwjaarswensen van de Ardo productie units

MARIANNE TØNDER
OREHOVED - DK

ROB TEUNISSEN
ZUNDERT - NL

STEPHEN WAUGH
ASHFORD - UK

Een nieuw jaar betekent ook nieuwe trends in
vriesverse voeding en dus nieuwe uitdagingen
waar Ardo nu al oplossingen voor biedt.
We kijken even in onze glazen bol om te zien
wat de toekomst brengt.

TREND 1

Peulvruchten
Peulvruchten zijn populairder dan ooit. Ze bestaan in alle vormen,
kleuren en smaken. Toch hebben ze heel wat dingen gemeen:
ze zijn stuk voor stuk duurzaam, uitstekende vleesvervangers en bovenal
enorm gezond. De Verenigde Naties hebben 2016 zelfs uitgeroepen
tot het ‘Internationale Jaar
van de Peulvrucht’.

Eigenlijk zijn ‘peulvruchten’ een verzamelnaam voor
verse peulvruchten (erwten, kidneybonen, sugar snaps, snijbonen,
tuinbonen, …), gedroogde peulvruchten (bruine en witte bonen, linzen,
zwarte bonen, …), kiemgroenten (adzukiboontjes, kikkererwten, …),
sojaproducten (sojabonen, …) en pinda’s.
Het Ardo gamma biedt hier dus een grote variatie aan.

Receptsuggestie:
peulvruchten salade

De peulvruchten in het Ardo gamma zijn
beschikbaar in Food Service of in 1 x 10 kg verpakking.
Hebt u een speciale mix met peulvruchten
in gedachten? Neem contact met ons
op. We bekijken graag wat
mogelijk is.

Adzukibonen

Ze hebben een heel gezonde samenstelling. Ze zijn rijk aan o.m.
koolhydraten, vezels, eiwitten, vitamine B, ijzer calcium en
fosfor. Bovendien bevatten ze weinig calorieën.

Voorgekookte, vriesverse peulvruchten uit
gedroogde vruchten: tal van voordelen!
Het bereiden van gedroogde vruchten neemt redelijk wat tijd in beslag
(weken, koken). Ardo doet dit reeds voor u. Wij weken ze volgens
de nodige tijd, koken ze voor en vriezen ze dan in.
U hoeft ze dus enkel te ontdooien voor koude bereidingen & even
op te warmen (steamer, kookpot, microgolf, …) voor andere
bereidingen. Smaakvol, eenvoudig en uiterst voedzaam.

TREND 2

Smoothies
Smoothies waren vorig jaar al ‘hot’, maar zullen in 2016 een nog
grotere doorbraak beleven. In een smoothie bar kunt u gezonde,
vruchten- en groentesappen en smoothies ter plaatse klaarmaken.
En dit op basis van smoothie mixes of kant-en-klare smoothies,
aan u de keuze. Ardo denkt graag met u mee om uw smoothieaanbod te verrijken met perfecte mixes van vriesvers
fruit en/of groenten en/of kruiden.
Neem zeker contact met ons op.

Receptsuggestie:
green smoothie

Kikkererwten

TREND 3

Superfoods

Receptsuggestie:
quinoa salade

De naam zegt het zelf: superfoods is een verzamelterm voor natuurlijke
voedingsmiddelen die rijk zijn aan essentiële voedingsstoffen.
Ook deze producten zijn aan een sterke opmars bezig.

Een greep uit het Ardo superfoods gamma
Door zijn hoge voedingswaarde is quinoa een gezonde superfood.
Het bevat eiwitten met zowat alle essentiële aminozuren,
extra vitamines, mineralen en antioxidanten. Bovendien is quinoa
glutenvrij en bevat het veel gezonde voedingsvezels. Ardo’s quinoa is
reeds voorgekookt, en dus klaar voor tal van koude en warme
bereidingen.
Boerenkool is een van de gezondste groenten ter wereld.
Ze bevat veel antioxidanten en vitamines A en C.
Beschikbaar in porties of IQF.
Ook in Ardo’s gamma ‘Superfoods’:
spinazie, broccoli, …

Quinoa

Boerenkool IQF

TREND 5

Soep
Heb je weinig tijd om tussen de middag te eten? Waarom zou je kiezen
voor fastfood als er met groentesoep een handig én gezond alternatief
bestaat? Ardo varieert in kleur en smaak. Het Ardo-gamma telt heel wat
gezonde mixes die zich in een mum van tijd laten omtoveren tot een
heerlijke soep: groene & gele soepmix, vergeten groentemix, mixes voor
diverse soepsmaken, … Handig en snel te bereiden want geen
voorbereidingstijd. Alle groenten zijn reeds gewassen en voorgesneden.

TREND 4

Receptsuggestie:
curry soep

Veggie
Vegetarische snacks en gerechten zijn helemaal in en worden zelfs fel
gesmaakt door niet-vegetariërs. Het Ardo-gamma telt dan ook heel wat
overheerlijke vegetarische hapjes en burgers. En probeer zeker onze
bekroonde groentefrietjes!
Groentefrietjes

Ontdek deze trendproducten, de receptsuggesties en tal van andere recepten
met Ardo’s vriesverse groenten op

www.ardo.com

NIEUWE PRODUCTEN
Fines Herbes
Ardo’s kruidengamma telt voortaan heel wat
nieuwe smaakmakers. Naast de klassiekers
zijn er nu ook enkele heerlijke trendy mixes.

Mix Smokey BBQ
Een uitgesproken mix van diverse mediterrane
kruiden (look, rozemarijn, salie, …) met gesneden
ovengedroogde tomaten in een lichte, gemarineerde oliedressing. Perfect als topping voor
diverse witte vis- en vleesbereidingen en bij
tal van barbecuegerechten.
Art code: KSQ010 – 8 x 250g

Mix Persillade
Bij heel wat bereidingen is deze klassieke mix
van look en peterselie de ideale smaakmaker.
Voorgemengd in perfecte snit en gemakkelijk
doseerbaar.
Art code: KPE010 – 8 x 250g

Mix Salsa Mexicana
Een pittige mix van fijngesneden mediterrane
groenten met look, koriander, lenteajuin, groene
en rode chilipeper en komijn. Ideaal voor op
pizza’s, als basis voor een saus, in pasta’s
of op een bruschetta. Oogt mooi, smaakt
heerlijk.
Art code: MSE010 – 8 x 250g

Zoete aardappelpuree
(porties)

Door het grote succes van de ‘bataat’ breidde
Ardo het gamma groentepurees uit met deze
puree van smaakvolle zoete aardappelen.
Hij kan afgekruid geserveerd worden of naar
eigen smaak worden bereid met o.m. room,
roomkaas… Ook ideaal als basis voor
soepen en dips. Origineel en trendy!
Art code: A2Z310 – 10 x 1kg

Download de nieuwe
kruidenfolder met het
volledige kruidengamma op

www.ardo.com

Macaroni

Quinoa

Een echte publieksfavoriet. Deze smaakrijke,
reeds al dente voorgekookte macaroni is
kant-en-klaar voor koude bereidingen of
moet enkel nog kort opgewarmd worden.
Een lekkere warme pastaschotel of de klassieker
‘macaroni/kaas’ is in een mum van tijd op tafel
getoverd.
Art code: PMA210 – 4 x 2kg

We verwijzen graag naar het artikel ‘Superfoods’
waar Quinoa uitvoerig besproken wordt.
Art code: QUN810 – 1 x 10kg, QUN310 – 10 x 1kg

Maïskolven ¼
Door hun kleine omvang ogen Ardo’s kwartmaïskolven niet alleen verfijnder en mooier op
een bord, ze zijn eveneens heel lekker en handig
in tal van bereidingen. Ook als fingerfood of als
aantrekkelijke smaakmaker bij barbecue zijn ze
ideaal.
Art code: MAK610 - 4 x 2,5kg

Let’s meet in the field:
een leerrijk en duurzaam event

Samen met telersverenigingen Unigrow en Ingro organiseerde
Ardo in september een meerdaags event waar we de duurzame
inspanningen, die we leveren bij de teelt en verwerking
van vriesverse groenten, benadrukten.
We zetten niet alleen duurzame landbouw in de kijker, maar besteedden ook ruime aandacht aan de
biologische teelt. Die is met het huidige aantal referenties en het huidige volume de nichestatus ontgroeid.
De omschakeling naar bioteelt blijft dus een belangrijk aandachtspunt waarop Ardo, als innovator en
toonaangevende speler in de groentesector, blijft focussen.
Middels informatieve en praktische rondleidingen in
diverse leerrijke tenten, op en rond proef- en echte velden,
inspireerden we een divers publiek om ook in de toekomst
in te zetten op duurzame en/of bio landbouw.

Preventieve acties:
Hoe worden velden en zaaigoed voorbereid om
een optimale oogstkwaliteit te garanderen?

Corrigerende acties:
Bio:
Een interessante kijk op de vernieuwde Bio teelttechnieken om
een antwoord te geven op de stijgende marktvraag voor Bio
vriesverse groenten.

Overzicht van diverse acties die tijdens de groei
op het veld worden uitgevoerd om een
duurzame en kwalitatieve oogst aan te leveren.

Biodiversiteit:
Mogelijkheden tot een
betere samenwerking
tussen landbouw en
natuurbehoud.

Telersverenigingen:
Hoe werken Ardo en telersverenigingen in diverse landen
samen om continu te zoeken naar milieubewuste,
maatschappelijk verantwoorde en economisch haalbare
methodes met het grootste respect voor de natuur,
de mens en het milieu?

Wanneer een gewas voedsel wordt:
Een nadere kijk op het productieproces en voedselveiligheid.
Tevens enkele academische studies rond het behouden van
voedingsstoffen in vriesverse groenten, kruiden en fruit.

Veldbezoeken:
Best practices van het MIMOSA-project (Minimum Impact,
Maximum Output Sustainable Agriculture) op een echt veld.

Markt &
oogstberichten

Ardo info
Nieuwe
werknemers
Tine Vercruysse is de 		
nieuwe B2B Product
Manager Food voor het
sales segment Food Industries. Zij zal in
samenspraak met sales de best mogelijke
product oplossingen voor de diverse applicaties
binnen Food Industry evalueren.

Fusienieuws
Om onze klanten nog beter te kunnen
bedienen vanuit één aanspreekpunt, sluiten
Heinz Heimert, Petra Müller en Nicole Neide
zich aan bij hun collega’s in Ratingen (DE).
In Pavia (IT) werkt Georgia Frigeri voortaan
samen met Yves Vandenberghe en Federica
Baldi.

De laatste oogsten van de groenteproductie
voor 2015 komen stilaan binnen: het zijn dan overwegend spruitjes, prei en schorseneren. Daarbij
valt op dat de zachte herfsttemperaturen de groei
en de kwaliteit ten goede zijn gekomen. Ook de
recente aanpassingen in het productieproces
resulteren in nog stabielere eindproducten voor
elk marktsegment.
Winterpeen en ajuin worden eveneens tijdens
de herfst en de winter in grote volumes verwerkt.
Onze site in Violaines heeft zich vooral gespecialiseerd in het verwerken van ajuin. Alle productievolumes zijn het resultaat van vooraf vastgelegde
contracten met onze groentetelers. Op die manier
bestendigen we niet alleen de kwaliteit, maar
garanderen we ook voldoende volume en kunnen
we de contracten met onze afnemers volledig
uitleveren. De laatste maanden is de vraag naar
ajuin duidelijk gestegen als gevolg van de lagere
productie in Centraal-Europa.
2015 kan algemeen beschouwd worden als
een grillig jaar wat betreft groenteproductie. Grote
temperatuurschommelingen, overmatige regenval

en langere droogteperiodes hebben de Europese
productie van vriesverse groenten enorm beïnvloed.
Vooral Centraal-Europa werd getroffen door sterk
verminderde productievolumes. Dankzij de internationaal verspreide productie-eenheden van de
Ardo-groep kunnen we de ongelijkmatige aanvoer
van contractgroenten volledig vermijden.
Als gevolg van de onregelmatige oogsten in
diverse landen zijn de vraag en de afname duidelijk
gestegen. Dit gebeurt niet alleen in de Europese
markten, maar ook in nieuwe overzeese gebieden,
die vriesverse groenten volop aan het ontdekken
zijn. Aangezien de onregelmatige productie heeft
gezorgd voor beperkte hoeveelheden, kan dit in
het begin van 2016 tot punctuele tekorten leiden.
Maar geen nood: Ardo is in zijn bredere en nieuwe
structuur voldoende gewapend om dit euvel
op te vangen.
Op naar een succesvol 2016 met al onze
partners!

Editie mid december 2015

Succesvolle najaarsbeurzen
Dank voor jullie bezoek aan één van Ardo’s
najaarsbeurzen. Onze nieuwste producten
werden er fel gesmaakt, en we konden alweer
rekenen op uw interesse en vertrouwen in ons
voortdurend vernieuwde aanbod binnen Retail,
FoodService en Food Industry.

Ardo’s Quinoa wint
Baanbreker-award
Midden november ging Ardo Quinoa op de
Horeca Expo-beurs in Gent (BE) aan de haal
met de Baanbreker-award in de categorie
‘Foods’. De jury prees het vernieuwende karakter van het product, plus het feit dat het product
vlot inzetbaar is in de food service-markt.

VOLG ARDO OP WWW.ARDO.COM
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