Niet bekend met vanille?
Ontdek welk vanilleproduct jouw
bakfeestje compleet maakt!

Hartige
gerechten

Zoete
conﬁtuur

Bakken

Bijvoorbeeld:
koekjes, cake,
muffins, wafels,
pannenkoeken

Toetjes

Bijvoorbeeld:
jam, siropen,
gepureerd fruit,
chutneys

Bijvoorbeeld:
panna cotta, pudding,
crème brûlée, ijs

Bijvoorbeeld:
sauzen, kruiden,
vlees & groentes,
marinades

Dranken

Bijvoorbeeld:
warme chocolademelk,
shakes, speciale koffies

Vanille met zaadjes
Vanille zonder zaadjes

Ik wil extra
smaak
geven aan

beslag of
deeg

toppings
of vulling

De smaak
hoort intens te
zijn en gaat
goed samen
met andere
ingrediënten

Het product
wordt
gekookt in
hete
vloeistof,
zoals melk

koude
gerechten

Het product lost
gemakkelijk op
in koude
substanties
zoals
room(achtige
producten)

mijn gerecht
op smaak
brengen
zonder
toegevoegde
suikers

warme
gerechten

Ik wil extra
smaak geven
Bijvoorbeeld:
aan
glazuur,
slagroom of
botercrème

Ik wil graag

Ik wil extra
smaak geven
aan

Ik wil extra
smaak geven
aan

Het product
is makkelijk
in gebruik
tijdens het
bakproces

Ik weet niet
wat ik nodig
heb

Ik wil extra
smaak geven
aan

dranken

Met zaadjes!

Met zaadjes!

Ik hou van een
natuurlijke,
ambachtelijke
uitstraling!

Ik hou van een
natuurlijke,
ambachtelijke
uitstraling!

De vanille lost
gemakkelijk op
in vloeistoffen,
en het zal de
kleur van je
drankje niet
veranderen

Ik wil een

volle smaak
zonder zaadjes
om de topping of
vulling egaal te
houden

Bourbon
Vanillesuiker

Bourbon
Vanillepasta

Bourbon
Vanille-Extract

Waarom is deze vanille
perfect voor jouw baksel?
Vanille
suiker

Supermakkelijk te gebruiken, en het mengt perfect in beslag of deeg zonder de
structuur te veranderen
Het brengt naast een heerlijke, ook een lekker zoete smaak met zich mee
Vanillezaadjes geven een natuurlijk vanille-aroma een kwaliteitsuitstraling

Vanille
pasta

De smaak en textuur lijkt een beetje op een vanillestokje
Verspreid perfect in dikke crèmes of vullingen, en het lost zelfs op bij koud gebruik
Vanillezaadjes zorgen voor een natuurlijk vanille-aroma en een intense smaak

Vanille
extract

Dankzij de intense smaak heb je maar een klein beetje nodig
Door de vloeibare substantie verspreid het makkelijk en egaal bij elk soort gebruik
Het verandert niet de samenhang van beslag of deeg
Perfect voor vloeistoffen, beslag en deeg

