
Chocopasta Nao puur (vegan, glutenvrij) 
Chocopasta Kitchenroots potjes (vegan, glutenvrij)
Amandelpasta Monki (vegan, glutenvrij)
Witte amandelpasta Monki (vegan, glutenvrij) 
Tahin Monki (witte sesampasta) (vegan, glutenvrij)
Hazelnootrozijnenpasta Monki (vegan, glutenvrij)
Cashewpasta Monki (vegan, glutenvrij)
Hazelnootpasta Migino (vegan, glutenvrij)
Walnotenpasta Migino (vegan, glutenvrij)
Pindakaas (vegan, glutenvrij)
Speculoospasta Ethiquable
Confituur Callas (diverse smaken)

Het assortiment van
OHNE Zwalm 

Even vooraf
Deze lijst is steeds onder voorbehoud van assortimentswijzigingen of
producten die (tijdelijk) niet beschikbaar zijn.

Wij doen onze uiterste best om correcte informatie te geven omtrent
allergenen, maar de samenstelling van producten kan bij onze
leveranciers op elk moment wijzigingen. Daarom vind je deze info niet
online in dit document terug, maar krijg je de laatste updates steeds in de
winkel.

Een groot stuk van ons aanbod is vegan (en dus ook lactosevrij) en/of
glutenvrij. Vraag ons gerust naar alle mogelijkheden.

Belangrijk: Winkelen in bulk wordt door ons afgeraden in geval van
ernstige allergieën waarbij kruiscontaminatie een gezondheidsrisico
inhoudt.

Bestel je graag een grote hoeveelheid van een bepaald product? Neem
dan contact op via zwalm@ohne.be. We bekijken graag voor jou wat er
mogelijk is.

Zoet beleg

Laatste update op 01 februari 2022

Cacaopoeder (rauw, vegan, ongezoet, mager)
Kokosbloesemsuiker
Kokosbloesemnectar
Rietsuiker (blond)
Vaste lente en zomerhoning (lokaal, niet bio) 
Agavesiroop

Zoetmakers

Brood en gebak
Op dinsdag, donderdag & vrijdag bakken we broodjes van sociale biobakkerij Compaan uit Gent af, steeds beschikbaar,
zolang de voorraad strekt. Graag zeker zijn van je broodje? Bestel het dan ten laatste de dag vooraf telefonisch (0476 61 08
02) of per e-mail (zwalm@ohne.be).

Op woensdag en zaterdag levert Feelkeshof uit Sint-Goriks-Oudenhove (Zottegem) heerlijke desembroden, lactosevrije
speltsandwiches, spelt ovenkoeken, bessen- & chocoladebolletjes. Ook hier mag je zeker reserveren.

Elke vrijdag en zaterdag leveren De Sjampetter en Lauretta & the Nightingale afwisselend heerlijke taarten. 

Elke woensdag kan je glutenvrij brood van Chambelland ophalen in de winkel. Hiervoor werken we voornamelijk op
bestelling. Heb je interesse? Stuur een mailtje naar zwalm@ohne.be voor meer inlichtingen of bestellingen.

Lieselotte van OHNE Zwalm 



1. Niet alcoholisch:
Appelsap & appelsap gemengd met peer, aardbei, kers, framboos, zwarte bes, rabarber,… (Pom d' Happy)
Haverdrank & haveramandeldrank (Pajottenlander)
ISIS biolimonade (lemon, ginger ale, green tea, vlierbloesem, granaatappel)
Fritz Spritz Organic (rabarber, druif & appel)
Siroop van Le Jardin Vert (diverse smaken volgens het aanbod van het moment)

2. Bieren
Toria & nen Uts van Hoevebrouwers te Zottegem (niet bio)
Valeir (divers, extra, blond, donker) van Conteras te Gavere (niet bio)
Steenuilke van De Ryck te Herzele (niet bio)
Ouwen Duiker van Hedonis te Zwalm (niet bio)
Quintine (bio/natuur, blond, amber) en Hercule (stout) van Brasserie des Legende te Ellezelles
Renuelle van the Five Elements te Ronse (bio)
Gageleer (original, no alcohol, sour white) (bio)
Saison Dupont & Moinette van Brasserie Dupont (bio)

3. (Sprankelende) wijn
Coöperatie Valdibelli (IT): wit, rood, rosé; biologisch, van het vat
Prosecco 03 van Pro Vino Vero: biologische prosecco van topkwaliteit
Wijdomein De Kluizen uit Aalst: rood, wit & schuimwijn (ecologisch, niet biologisch, in statiegeldflessen) 

Dranken

Abrikozen, Bananenchips, Dadels, Mangostrips,
Pruimen, Kokosrasp, Sultana rozijnen, Superfruit mix,
Vijgen 

Gevriesdroogde aardbeien, bosvruchtenmix en
frambozen 

Elke dinsdagochtend, woensdagnamiddag en
vrijdagavond verwelkomen we een levering verse
biologische groenten en fruit bij OHNE Zwalm via de
groothandel. Op dinsdagochtend leveren de lokale
bioboeren (Niemegeers, Ourobouros & Kollebloem)
prachtige bio groenten. Ontdek het
seizoensgebonden aanbod in de winkel of via de
berichten op social media.

Oh ja, we hebben fairtrade bananen, curcuma en
gember, los daarvan proberen we zo lokaal mogelijk
en binnen Europa aan te kopen.

Ge(vries)droogd fruit Groenten & Fruit

Ons aankoopbeleid

In ons aankoopbeleid werken we zo veel mogelijk lokaal en met betrouwbare partners. Zo zijn we bijzonder trots op
onze samenwerking met Niemegeers (Zwalm), Ourobouros (Zwalm) en De Kollebloem (Sint-Lievens-Esse). Ook
bestellen we graag groenten en fruit bij groothandel Sinature die zoveel mogelijk inzetten op faire samenwerkingen
en eerlijke prijzen voor boeren in eigen land én in het zuiden van Europa.

Kortom, we houden de keten zo kort en transparant mogelijk en zetten alles op alles voor een eerlijke samenwerking
met elke schakel in de keten.



Witte en volkoren tarwepasta’s (spaghetti, tagliatelle, penne, fusilli, macaroni,…)
Lasagnevellen
Speltpasta
Glutenvrije pasta’s (diverse soorten)
Volkoren couscous
Basmatirijst (wit en bruin)
Tricolore rijst
Italiaanse volkoren rijst
Risotto
Quinoa
Pofmaïs
Gierstkorrel van Humus (Zulte)
Boekweitkorrel
Speltkorrel van Humus (Zulte)
Kikkererwtenmeel
Tarwebloem (wit en volkoren)
Speltbloem (wit en volkoren)

Peulen: bruine linzen van Humus (Zulte), rode nierbonen, kikkererwten 

Granen & peulen

Cashewnoten (natuur of gezouten en geroosterd)
Walnoten
Hazelnoten
Pecannoten
Amandelen (wit of bruin)
Notenmix (ongezouten of gezouten en geroosterd) 
Pistachenoten geroosterd en gezouten
Paranoten
Pindanoten geroosterd en gezouten
Macadamianoten

Sesamzaad geroosterd
Pompoenpitten
Zonnebloempitten
Pijnboompitten
Chiazaad
Lijnzaad
 

Noten Zaden en pitten

Koffie & thee Kruiden
Biologische en eerlijke koffie uit Honduras dankzij
Cafe Rico:
Zachte branding  
Deca 

Seghers koffie (niet bio): dessert, Java Doré,
Women's Project (fair trade) 

Ons assortiment  natuurlijke thee, infusies en tisanes
(dankzij WOLV & De Avalonhoeve) varieert, enkele
smaken zitten altijd in het assortiment:
Chai
Gember-citroen
Droomparadijs
Groene thee
Zwarte thee
...

Arame zeewier
Arrowroot
Basilicum
Cayennepeper
Dragon
Edelgistvlokken
Fleur de sel
Gemberpoeder
Groentebouillon
Himalayazout
Kaneelpoeder
Kaneelstokjes
'Kerrie Madras'
Komijnpoeder
Komijnzaad
Koriander 

Kruidnagel
Kurkuma 
Laurierblad
Lookpoeder
Muskaatnoot (geheel)
Muskaatnoot (gemalen)
Oregano
Paprikapoeder zoet
Peperbollen (zwart en een
mix)
Provencaalse kruiden
Rozemarijn
Spaghettikruiden
Speculooskruiden
Tijm
Zeezout (fijn en grof)



Biologische kazen van Het Hinkelspel, De Schapenmelkerij (niet bio), De Volle Maan & Karditsel
Bellie jong
Bellie oud
Herbie (tijm, peper-look, rucola/honingklaver, brandnetel)
Dulses zeewierkaas
Pas de rouge
Cabriolait (geitenkaas)
Cabriogand fenegriek (geitenkaas)
Parmezaanse kaas
Comté
Gruyère de Savoie
Damse Brie
Damse Brie kruiden
Florence provencale (geitenkaas)
Schapenkaas (jong, brandnetel, peper & belegen) (niet bio)
Schapenfeta
Mozzarella (lente en zomer)

Alle kazen -met uitzondering van de mozarella, schapenkazen en Damse Brie- zijn rauwmelkse kazen.

Kazen

Onze zuivel wordt geleverd door bioboerderij De
Zwaluw (Gent)

Magere yoghurt
Volle yoghurt
Magere yoghurt met fruit (aardbei, bosbes, kers,
perzik-passievrucht, appel-peer, vanille)

Rijstpap 
Magere platte kaas
Volle platte kaas
Magere platte kaas met fruit (perzik, aardbei, kers)

Rauwe volle melk
Karnemelk 
Verse room
Boter (gezouten en ongezouten)

Geitenyoghurt (natuur en bosbes) en
geitenplattekaas van De Volle Maan  (Sint-Lievens-
Esse)

Roomijs van Cream & Crunch (Zottegem):
ijslolly's (groot & klein) (kan ook vegan)
ijspralines (kan ook vegan)
ijssmaken in leeggoed bokalen: vanille, straciatella,
crunchy speculoos, crunchy karamel, crunchy
chocolade,... (ook vegan vanille & chocolade)
  

Bestellen kan in de winkel of via zwalm@ohne.be
Bestellingen kan je doorgeven tot en met zaterdag
voor afhaling op de daaropvolgende vrijdag. 
Voornamelijk voor volle melk, karnemelk, platte
kaas,... is bestellen aangewezen.

Zuivel Zuivel op bestelling

Vegan kazen van 'Omage' op basis van
gefermenteerde cashewnoten: 
first snow, smokey snow en garlic galore



Elke week vind je in onze verstoog een
assortiment vegetarische en vegan
burgers, falafels en dumplings van Fresh &
Veggie, De Paddestoel, La Vie est Belle en
Davai.

Daarnaast zorgt Fresh & Veggie voor
quiches en bereide gerechten (lasagne,
moussaka, tajine). 

Ook UN.DO zorgt om de 14 dagen voor
home made vegan burgers en vegan &
glutenvrije lasagne.

De Goede Zaak levert om de 14 dagen hun
huisbereide seitan en broodbeleg
(norisalade, vréparé, spinazie hummus,...)  

De verstoog

Op en bij de boterham
Elke week serveren we enkele van de
onderstaande slaatjes :

Americano
Champignonade
Houmous
Hoevesalade
Pompoensla
Préparé
Zeewiersla
Tofusla 

Notenpastei
Groentepastei

Groene ontpitte olijven
Zongedroogde tomaten

Maaltijden en burgers

Ons favoriete stukje van de winkel: topproducten om zelf mee achter het fornuis te kruipen, maar evengoed
kant-en-klare gerechten die er in slagen om 'fast food', 'feel good' en 'tastes as it should' met elkaar te
verenigen. Ons aanbod varieert van week tot week (en volgens de goesting van de chef :-)). We zorgen steeds
voor keuze uit gerechten met vegetarische gerechten en vegan keuzes.
Hoe we dat doen? Dankzij UN.DO, De Goede Zaak, Fresh & Veggie en La Vie est Belle!

Sauzen en oliën

Olijfolie crudigno 100% Italiaans
Olijfolie crudigno Primeur / nieuwe oogst
Olijfolie ‘Subtile’ Tunesië
Zonnebloemolie

Balsamicoazijn
Tamari (sojasaus)
Ciderazijn

Opgeweckte kost

Passata Autentic (Marinara & Pepperoni)

Verschillende seitan bereidingen van Le
Seitanist

Alles in leeggoed bokalen



Notenmix honing chili geroosterd
Diverse crackers (zeezout, komijn,
rozemarijn, tomaat-basilicum,…)
Katjang Pedis (geroosterde pinda’s in een
krokant korstje)

Zoete en zoute snacks

Koekjes
Vegan koekjes:
Havermoutkoekjes Compaan
Chocoladekoekjes 
Amandelkoekjes
Rosino's
Smic-smac
Speculoos
Ginger & Lime koekjes (glutenarm)
Chia en Chocolate (glutenarm)
Amaretti (glutenarm)
Hartenkoekjes met framboos
Beffanino met anijs 

Andere koekjes:
Gebakken marsepeinen hartje (herfst-winter)

Zoute snacks

Even 100% genieten, zo simpel is dat in de sneukelhoekjes van de winkel. Enkele instant klassiekers blijven
altijd in het aanbod, nu en dan verrassen we je graag met iets nieuws.

Snoep en chocolade

Gevriesdroogde framboos in pure
chocolade
Chocolate delight (noten in chocolade
jasje)
Rozijnen in pure chocolade
Amandelen in pure chocolade 
Cashewnoten in witte chocolade
Gember in pure chocolade
Pinda in pure chocolade

Chocodrops

Mellowcakes (glutenvrij) puur, melk en wit
Vegan pralines van Loulou's Chocolate
Orangettes
Zeevruchtjes
Tablet pure chocolade
Tablet pure chocolade met hazelnoten
Tablet pure chocolade met orangettes
Tablet pure chocolade met sesamzaad



Cornflakes
Granola agave honing
Granola crunchy chocolate 
Glutenvrije raw granola's van All Good
Granola van De Sjampetter
Granola & quinola van De Goede Zaak 
Chocoladekussentjes
Speckles
Muesli
Muesli cranberry
Speltmuesli 
Tarwevrije muesli 
Havervlokken fijn
Rijstvlokken
Speltvlokken
Driegranenvlokken

Ontbijt(granen)

Dit stukje van het assortiment ontdek je op de volgende bladzijde!
Van alle producten hebben we een beperkte hoeveelheid op stock. Ben je op zoek naar een specifiek kleurtje
voor jouw drinkfles of foodwrap? Vraag gerust in de winkel wat er mogelijk is!

En de non-food?



Zepen, shampoobars en deo van Zeepkat (uit Geraardsbergen)
Zepen, shampoobars, conditioner en deo van Helemaal Shea
Shampooblokjes, konjacspons, cacoboterblok, gezichtsreiniger van Lamazuna
Marseillezeepblokken
Vloeibare (hand)zeep van Biotop
Vloeibare zeep en shampoo/douche van Wallowash
Zeepzakjes en schaaltjes

Duurzame tandenborstels
Opzetstukjes voor elektrische tandenborstel
Tandpasta(pillen)

Gezichtscrèmes 
Ontschminker
Handcrème
Body lotion
Zonnecrème

Verzorgingsproducten

Allesreiniger
Vloerzeep
WC-reiniger

Waspoeder
Vloeibaar geconcentreerd wasmiddel
Vloeibaar wasmiddel wol / zijde
Wasnoten
Wasverzachter
Vlekkenverwijderaar

Afwasmiddel
Vaatwaspoeder
Glansspoelmiddel

Sponzen, afwasborstels, flessenborstels
en composteerbare vaatdoekjes

Huishouden

Scheermessen
Scheerzeep

Deodorant

Menstruatiecups
Wasbaar maandverband
Wasbare wattenschijfjes

Pleisters
Last Swabs 
Oriculi's

In de keuken
Bijenwasdoeken 
Siliconen zakjes
Foodhuggers
Herbruikbare rietjes uit RVS en bamboe
Siliconen bakmat

Theefilter
Theeknijpertjes
Stoffen theezakjes
Koffiefilter

Bewaarpotten
Bewaarflessen

Pepermolen
Zoutmolen 

Kookboeken 'Soul Kitchen' & 'Soul Boost'

Onderweg

Reisbestek (bamboo)
Spork
RVS brooddozen en bewaardozen
Drinkflessen en thermossen (Dopper en
Klean Kanteen)
Vervangstukken voor drinkflessen
Sandwichwraps

Tijdens het winkelen

Herbruikbare broodzakken
Duurzame OHNE tote bag (fairtrade)
Katoenen groentenzakjes
Statiegeldbokalen
Depanagedoosjes :-)


