
Chocopasta Nao puur (vegan, glutenvrij)
Chocopasta Nao melk (glutenvrij) 
Amandelpasta (vegan, glutenvrij)
Confituur zoete potjes (diverse smaken)
Confituur zoete potjes, gezoet met zusto 
Speculoospasta 
Pindakaas (vegan, glutenvrij)
Tahin (witte sesampasta) (vegan, glutenvrij)
Hazelnootrozijnenpasta (vegan, glutenvrij)

Het assortiment van
OHNE Ternat

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 ternat@ohne.be. We bekijken graag voor jou wat er
mogelijk is.

Zoet beleg

Laatste update op 10 januari 2023

Cacaopoeder (rauw, vegan, ongezoet, mager)
Kokosbloesemsuiker
Rietsuiker (blond) 
Vaste lente, zomer en koolzaadhoning (lokaal, niet bio)
Ahornsiroop
Agavesiroop

Zoetmakers

Brood en gebak
Dagelijks bakken we vers broodjes van sociale biobakkerij Compaan uit Gent, steeds beschikbaar, zolang de voorraad
strekt. Graag zeker zijn van je broodje? Bestel het dan ten laatste de dag vooraf  in de winkel, telefonisch (0491 76 06 13) of
per e-mail (ternat@ohne.be). 

Elke dinsdag en vrijdag levert Taart Karamelle enkele heerlijke taarten. Deze zalig zoete zondes passeren allemaal
regelmatig de revue: kaastaart, worteltaart, (vegan) bananenbrood, (vegan) crumble, brownie, perentaart, veenbessencake,
citroencake.

Regelmatig kan je glutenvrij brood van De Rode Ajuin of Chambelland aankopen via OHNE Ternat. Hiervoor werken we op
bestelling. Heb je interesse? Bezorg ons dan je contactgegevens via ternat@ohne.be en we sturen je een vrijblijvend
bestelmailtje.

Kristien van OHNE Ternat



1. Niet alcoholisch:
Appelsap (Hof van Piemont)
Appelsap gemengd met peer, aardbei, kriek, granaatappel,… (Hof van Piemont en andere, wisselend aanbod) 
Haverdrank (Pajottenlander)
Haveramandeldrank (Pajottenlander) (enkel op bestelling)
ISIS biolimonade (citroen, sinaas, ginger ale, green tea, vlierbloesem, apple sparkle, granaatappel)
Proviant biolimonade (citroen-gember, rabarber)
Siroop van Le Jardin Vert (diverse smaken volgens het aanbod van het moment)

2. Bieren
Een mooie selectie van de bio-bieren van Warmenbol:
Panem, Kapke, Saison, Bessy, Liza, Zwarte Madam, Trinkel

3. Wijn
Chateau bonhoste: wit, rosé, bordeaux rood en bordeaux superieur (ecologisch wijndomein, niet bio) 
Borgo Molino: biologische prosecco van topkwaliteit

Dranken

Abrikozen, Appelblokjes, Bananenchips, Dadels,
Mangostrips, Kokosrasp, Rozijnen, Veenbessen,
Vijgen (in stukjes), Zongedroogde tomaten

Gevriesdroogde aardbeien, bosvruchtenmix en
frambozen

Elke dinsdag en vrijdag verwelkomen we een levering
verse biologische groenten en fruit bij OHNE Ternat.
Ontdek het seizoensgebonden aanbod in de winkel
of op onze social media in de 'stories'.

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 samenwerkingen  met De Groentelaar (Pepingen), De Kollebloem (Sint-Lievens-Esse), Hof Van Piemont (Asse),
en Plukplek uit ons eigen dorp Ternat. Ook bestellen we graag groenten en fruit via onze zuivelleveranciers De
Koolmees/De Zwaluw. Jens Mouton zet hier echt in 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 macaroni, Griekse pasta…)
Speltpasta
Glutenvrije fusili van rode linzen (andere soorten op bestelling mogelijk)
Volkoren couscous
Basmatirijst wit
Basmatirijst bruin
Bulgur
Risotto
Quinoa
Pofmaïs
Gierst
Tarwebloem (wit en volkoren, andere bloem op bestelling volgens beschikbaarheid)
Rijstvlokken
Boekweitvlokken
Boekweitkorrels

Peulen: rode linzen, groene linzen, dupuylinzen, kikkererwten

Granen & peulen

Cashewnoten
(Walnoten)
Pecannoten
Amandelen wit
Amandelen bruin
Notenmix gezouten
Notenmix ongezouten
Pistachenoten geroosterd en gezouten
Pistachenoten puur
Pindanoten  geroosterd en gezouten 
Hazelnoten

Sesamzaad
Pompoenpitten
Zonnebloempitten
Pijnboompitten
Chiazaad
Lijnzaad
Hennepzaad
Zadenmix omega (een mix van sesam,
pompoenpitten, zonnebloempitten, lijnzaad en
chiazaad)

Noten Zaden en pitten

Koffie & thee Kruiden
Biologische, eerlijke en zalige koffie uit Honduras
dankzij Cafe Rico

Zachte branding 
Intense branding
Deca ('vraag ernaar, hij staat op stock!)

Ons assortiment thee van WOLV, infusies en tisanes
varieert, enkele smaken zitten altijd in het
assortiment.

Basilicum
Bonenkruid
Chilivlokken
Edelgistvlokken
Gemberpoeder
Groentebouillon
Himalayazout
Kaneelpoeder
Kaneelstokjes
'Kerrie Madras'
Komijnpoeder
Komijnzaad
Koriander (gemalen)
Kurkuma
Laurierblad

Lookpoeder
Muskaatnoot (geheel)
Muskaatnoot (gemalen)
Oregana
Paprikapoeder
Peperbollen (zwart, wit en
een mix)
Provencaalse kruiden
Rozemarijn
Spaghettikruiden
Speculooskruiden
Tijm
Vanillestokjes
Venkelzaad
Zeezout (fijn en grof)



Biologische kazen van Het Hinkelspel, De Koolmees, Karditsel
Bellie jong
Bellie belegen
Herbie (komijn, tijm, rucola, latino, fenegriek het aanbod varieert)
Dulses zeewierkaas
Pas de rouge
Cabriolait (geitenkaas)
Cabriogand (geitenkaas)
Parmezaanse kaas
Damse Brie
Desiree (geitenkaas)
Florence provencale (geitenkaas)
Geitensmeerkaas (natuur, kruiden en paprika-ui)
Geta (fetakaas van geit)
Mozzarella (lente en zomer)

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

Kazen

Onze zuivel wordt geleverd door bioboerderij
Dubbeldoel (Gooik) en bioboerderij De Zwaluw
(Gent)

Magere yoghurt
Volle yoghurt
Griekse yoghurt

Drinkyoghurt met rood fruit
Magere yoghurt met fruit (aardbei, bosbes, kers,
framboos, appel-peer, vanille)

Chocomousse
Rijstpap 
Tiramisu
Panna cotta
Roomijs (vanille, straticiatella, pistache)

Gepasteuristeerde melk (mager, halfvol, vol)
Rauwe karnemelk

Magere plattekaas
Magere plattekaas met fruit

 
Boter (gezouten en ongezouten)

Verse room (Dubbeldoel)
Volle platte kaas (De Zwaluw)

Geitenyoghurt (De Koolmees)

Roomijs in andere smaken (volgens beschikbaarheid)

Vegan notenkazen van 'Omage'

Vegan gehakt en andere producten van Le
Seitanist. 

Bestellen kan in de winkel of via ternat@ohne.be
Bestellingen kan je doorgeven tot en met zaterdag
voor afhaling op de daaropvolgende vrijdag. 

Kazen van Omage en seitangehakt van Le Seitanist
zijn slechts om de twee weken beschikbaar.

Zuivel Zuivel op bestelling



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

Daarnaast zorgt onze lokale traiteur Elton
voor quiches en slaatjes (lente, zomer) of
soep (herfst, winter) en bereide gerechten
(lasagne, moussaka, tikka masala)

Tot slot verwennen we je nu en dan graag
met de verse gevulde pasta van Pastati
(vegetarisch/vegan, niet bio). 

Verse pasta op bestelling? Dat kan vanaf
2kg (makkelijk in te vriezen). Neem contact
op in de winkel of per mail. 

De verstoog

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

Americano
Aspergesla (in 't seizoen)
Champignonade
Hoevesla (in 't ander seizoen)
Pompoensla
Linzensla
Houmous
Tofusla
Zeewiersla
Tartino klassiek 
Tartino curry

Notenpastei/ Groentepastei

Zwarte olijven (ontpit, Kalamata)

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 biovlees, vegetarische gerechten en vegan keuzes.
Hoe we dat doen? Dankzij traiteur Elton, Fresh & Veggie en La Vie est Belle!

Sauzen en oliën

Olijfolie (ook geschikt voor hoge
temperatuur)
Zonnebloemolie
Koolzaadolie
Kokosolie

Balsamicoazijn
Dragonazijn
Tamari (sojasaus)
Ciderazijn

Opgeweckte kost
Bij OHNE Ternat vind je volgens seizoen en
beschikbaarheid soepen en gerechten van
traiteur Elton die kraakvers geweckt
werden voor een langere houdbaarheid.

Daarnaast hebben we de heerlijke sauzen
en gerechten van Madame Tomate in
ons assortiment:

Passata
Ratatouille
Chili Sin Carne
Pizzasaus
Chutney's

(lokaal, niet bio)



Diverse crackers (zeezout, komijn,
rozemarijn, tomaat-basilicum,…)
Katjang Pedis (geroosterde pinda’s in een
krokant korstje)
Cashewnoten met shoyu
Cashewnoten met currykruiden

Zoete en zoute snacks

Koekjes
Vegan koekjes:
Havermoutkoekjes Compaan
Chocoladekoekjes 
Amandelkoekjes
Smic-smac

'Glutenvrije koekjes:
Kletskoppen (ook vegan)
chocoladekoekjes (ook lactosevrij)

Andere koekjes:
Classic Chocolate cookie
Tripple chocolate cookie
Caramel Sea Salt Peanut cookie
White chocolate cranberry cookie
Zandkoekje 'oude tarwesoort' met chocolade
“Ecoliers” (schoolkoekjes type 'petit prince')
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 tricolore chocolade
Hazelnoten in pure chocolade

Tweekleurige spekjes
‘Zure wormen’ (zure vegan snoepjes)

Chocodrops
Stukjes havermelkchocolade (vegan)

Vegan kokosblokjes, amandelen,
hazelnoten en rozijnen in
havermelkchocolade

Mellowcakes (glutenvrij) puur, melk en wit
Lune Pralin (glutenvrij)
Truffels

Pure chocolade
Melkchocolade
Witte chocolade
Pure chocolade met hazelnoten
Melkchocolade met hazelnoten



Cornflakes
Granola agave honing
Granola ‘homemade’
Glutenvrije granola Gr’eat Granola
Granola Compaan
Krounchy 3 choc
Krounchy met rode vruchten
Honingballetjes
Chocoladekussentjes
Chocoladeschelpjes
Muësli met hazelnoot en chocolade
Premium Muësli met gedroogd fruit
Havermout
Havervlokken
Boekweitvlokken
Rijstvlokken

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 conditioner van De Zeperij (uit Ternat!)
Zepen, shampoobars en conditioner van Helemaal Shea
Vloeibare handzeep en shampoo/douche van Coslys
Zeepzakjes en schaaltjes

Duurzame tandenborstels
Opzetstukjes voor elektrische tandenborstel
Tandpasta in tabletjes

wasbare wattenschijfjes
gezichtscrèmes, tonics, reiniger en serum (Make Senz)
ontschminker
handcrème en body lotion
massageolie
zonnecrème

Verzorgingsproducten

Allesreiniger
WC-reiniger
Vloerzeep
Ruitenreiniger
Badkamerreiniger
Ontvetter
Keukenreiniger

Waspoeder
Vloeibaar wasmiddel
Wasverzachter
Vlekkenverwijderaar
Wasknijpers

Huishouden

Scheermessen
Scheerzeep

Deodorant

Menstruatiecups
Wasbaar maandverband

Pleisters

Haarborstels

In de keuken
Bijenwasdoeken

Houten lepels & planken
Afdekhoesjes voor komen ,

groenten en fruit
Herbruikbare rietjes uit RVS

 
Bewaarpotten
Bewaarflessen

 
Thee-ei

Filter voor notenmelk
 

Dunschiller
Rasp

Keukenmesje
Pepermolen, zoutmolen,

nootmuskaatmolen
 

Onderweg

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

Postkaartjes van Klaartjes Kaartjes en
Masion Magiek

Tijdens het winkelen

Herbruikbare broodzakken
Duurzame OHNE tote bag (fairtrade)
Groentenzakjes
Statiegeldbokalen OHNE
Statiegelddoosjes i.s.m. Reduse (vanaf
eind januari 2023, meer info volgt)
Depanagedoosjes :-)

Afwasmiddel
Vaatwasgel
Vaatwastabletten
Glansspoelmiddel
Regenereerzout

Sponzen,  schuurborstels en
schoonmaakdoekjes


