
Alle soorten vanille voor uw creaties

Extracten, aroma’s
en vanillestokken

BAKKERSHUIS
MAISON DU BOULANGER



Het aanbod aan vanille van Sébalcé

Ontdek onze extracten, aroma’s en vanillestokken
Om uw smaak en de smaak van uw klanten op te eisen,
is er het aanbod van vanille smaken van Sébalcé.
Dit bestaat uit verschillende soorten vanillestokken,
evenals vloeibare smaken, aroma’s en natuurlijke
extracten.

Met zijn veelzijdigheid past dit op gebak, chocolade,
confisserie en ijs.
Elk type smaak kan gekozen worden voor een
specifiek doeleind. 

H Gebruik mogelijk         H H Optimaal & aangeraden gebruik

Smaak  Patisserie
IJs Chocolade

Product Crèmes &
mousses

Beslag  Icing, decorgel
en siroop

 

Extracten

Vanilleextract Tahiti met merg Vanille Tahiti

H H H H H H H H H
Vanilleextract Bourbon met merg Vanille Bourbon
Vanilleextract Bourbon Vanille Bourbon
Vanilleextract Vanille

Natuurlijk
Aroma

Vanille P200 - Natuurlijk Aroma
Vanille H H H H H H H H H H

Natuurlijk vanille aroma

Aroma

Vaniluxe 200 - Vanille aroma

Vanille

H H H H H H H
Vanille aroma Boulpât
Vanille aroma Pâtissier

H H H H H H H
Vanille aroma Gourmet
Vanille aroma H H H H H H H

Merg Vanillemerg Bourbon Vanille Bourbon 
(Zonder kunstmatige aroma) H H H - H H -

Vanille-
stokken

Vanillestokken Tahitensis  
14-18 cm Vanille Tahiti

H H H H H H H H H 

Vanillestokken Bourbon Noire 
Gourmet 17-20 cm

Vanille BourbonVanillestokken Bourbon 16-20 cm
Vanillestokken Bourbon 14-16 cm
Vanillestokken 16-20 cm Vanille

La gamme vanille Sébalcé



De Extracten
VANILLEEXTRACT TAHITI MET MERG
• Uitgesproken smaak van vanille, houterig met lichte anijssmaak.
• Vervangt gebruik van vanillestokken. 
VANILLEEXTRACT BOURBON MET MERG 
•  Typische vanillesmaak van Bourbon, ideaal om te gebruiken

in crèmes en karamelisaties.
• Vervangt het gebruik van vanillestokken.
VANILLEEXTRACT BOURON
• Typische vanillesmaak van Bourbon, ideaal om te gebruiken
   in crèmes en karamelisaties.

 

VANILLEEXTRACT
• Intense vanillesmaak in karamelisaties. 
• Gemaakt van vanillestokken Bourbon

Natuurlijke aromas
VANILLE P200 NATUURLIJK AROMA
• Licht vluchtig aroma.
NATUURLIJK VANILLE AROMA
• Balsamico en houtachtig.

De aromas
VANILUXE 200 VANILLE AROMA
• Notes vanillées caramélisées et rhumées.
VANILLE AROMA PÂTISSIER
• Notes vanillées caramélisées légèrement biscuitées.
VANILLE AROMA BOULPÂT
• Notes vanillées intenses et boisées proches de celles de la vanille en gousse.
VANILLE AROMA GOURMET 
• Notes caramélisées.
VANILLE AROMA
• Notes vanillées caramélisées.

Les Gousses
GOUSSES DE VANILLE TAHITENSIS
• Vanille noire, brillante et charnue. 
• Parfum boisé, caractérisé par des notes fleuries légèrement anisées.
GOUSSES DE VANILLE BOURBON NOIRE GOURMET
• Vanille noire, brillante et charnue.
•  Parfum subtil et intense caractérisé par des notes caramel et cacao.
GOUSSES DE VANILLE BOURBON
• Vanille brun-rouge, brillante et charnue.
• Parfum riche et intense caractérisé par des notes caramel.
GOUSSES DE VANILLE GOURMET
• Vanille brun-rouge, brillante et charnue.
•  Parfum riche et intense caractérisé par des notes caramel. 

Les Graines
GRAINES DE VANILLE BOURBON
• Marquants aromatiques 100% naturels. 
• Issues de gousses origine Bourbon.



            

Crème Brûlée met vanille Bourbon
• 120 g eigeel
• 100 g suiker
•  100 g de crème UHT 35%  

Slagroom.
• 400 g volle melk
•  15 g Vanille Bourbon extract 

met merg Sébalcé

Klop het eigeel met de suiker op, voeg daarna de crème, de melk en
het vanille extract toe.

 
Vul de schalen met de brownie met behulp van een spuitzak en spuitmond. Bak gedurende 5 tot 10 minuten
op 180°C.
Laten afkoelen en de crème brûlée over de brownie doen. Bakken gedrende 45 minuten op 100°C. Na
afkoeling: cassonade (bruine) suiker over strooien en karameliseren met gasbrander.

 

•  250 g Fondant au Chocolat 
Ancel

•  100 g gesmolten boter
•  50 g eieren
•  30 g water

Meng alle ingrediënten samen tot een
homogene massa.

Crème brûlée met vanille Bourbon en
brownie bodem
Receptuur voor 8 porties / schalen

Brownie

Verwerking en afwerking

            



• 200 g bloem
• 100 g boter
• 5 g zout
• 50 g water

Meng alles samen tot een homogene massa.
Wikkel het deeg in versheids folie en laat deze
2uur rusten in de koelkast.

Vruchtenvulling Blauwe Bosbes van Ancel
• 200 g Fourrage Myrtille ancel

Crème pattisier met vanille
•  100 g  Crème Pâtissière à 

chaud ancel
• 1 l volle melk
• 200 g suiker
• 100 g eieren
•  55 g Arôme Naturel de Vanille 

Sébalcé

Voeg de crème pâtissère samen met ¼L 
melk. Voeg daarna de eieren toe. Klop dit op
tot wanneer je een gladde massa bekomt.
Kook de rest van de melk samen met de
suiker. Zet het vuur af en blijf goed door-
roeren. Voeg al roerend de massa met de
crème pâtisserie toe. Breng dit dan terug aan
de kook en laat daarna afkoelen. Voeg na
het koken het vanille aroma toe.

 
Neem een taartvorm van Ø24cm en leg het deeg voor de taartbodem er in. De dikte van het deeg moet
ongeveer 3mm zijn. Prik gaten in het midden van het deeg.
Leg de vruchtenvulling met blauwe bosbessen op de bodem van de taart, plaats daarna de vanille crème
over de vruchtenvulling maar doe dit voorzichtig. Zo blijft er verschil te zien tussen de 2 lagen.
Zet dit daarna in de koelkast gedurende 20 minuten.
Bak af gedurende 30 minuten op 180°C met heteluchtoven of 200°C met klassieke oven.

 
 

Flan taart met blauwe bosbes
Receptuur voor 1 flantaart van Ø24cm 

Taartbodem

Verwerking en afwerking



            

• 700 g soezendeeg Dresseer 12 elcairs op een licht ingevette bakplaat.  
.

Craquelin - Gekrakeleerd

Vruchtenvulling peer

• 50 g zachte boter
• 60 g bloem
• 60 g cassonade
• ½ theelepel kaneel

• 600 g Fourrage Poire ancel

Meng alle ingrediënten tot een deeg. Rol uit tot 2mm hoogte en
versnij op formaat van de eclairs. Leg daarna op het eclairdeeg en
bak de eclairs zoals gewoonlijk.

Caramel crème met Guérande zout
• 420 g Crémeux Caramel au Sel de Guérande ancel

Patisseriecrème met vanille Tahiti
•  700 g patisseriecrème gemaakt

met Crème Pâtissière à chaud
van Ancel

 
 

•  1 Vanillestok Tahiti  

Volg de bereiding van de patisseriecrème
en voeg de vanillestok toe voor de smaak.

Eclairs met vanille Tahiti, peer en
caramel met grof zeezout

Receptuur voor 12 éclairs van 15cm

Deeg voor soezen

 
Snij de eclairs in twee en garneer de bodem met crème caramel. Bedek deze vervolgens met een laag van 
de vruchtenvulling.
Dresseer de patisseriecrème met een spuitzak voorzien van een spuitmond van 10mm. Daarna sluit je de
eclairs. Bestrooi met poedersuiker.

Verwerking en afwerking



            

•  700 g bloem
•  540 g suiker
•  520 g boter
•  430 g eieren
•  170 g volle melk
•  135 g gemalen amandelen
•  50 g Extrait de Vanille  

Tahitensis avec grains 
Sébalcé

•  18 g bakpoeder (Ancel)
•  75 g noten
•  75 g hazelnoten
•  75 g amandelen
•  75 g pistachenoten

Klop de boter en de suiker glad. Voeg de gemalen
amandelen, de eieren en de melk geleidelijk toe.
Meng de bloem en bakpoeder samen en voeg deze
daarna toe aan het mengsel. Voeg het extract toe
samen met de geplette resterende noten.

 

Tip: laat 12u rusten in de koelkast.

Vanillesiroop Tahiti

Gekneede boter

• 450 g siroop 30°
• 150 g water
•  10 g Extrait de Vanille  

Tahitensis Sébalcé

• 125 g beurre
• 20 g farine 

Meng alle ingrediënten samen. Breng dit aan de kook en laat daarna
afkoelen.

 

Meng de boter samen met de bloem. Deze boter gaat worden gebruikt
om de cakevormen in te vetten.

 
Maak porties van 500 g van het deeg en plaats deze in de vooraf ingevette
vormen. Bak gedurende 1 uur op 145°C.
Voor individuele porties: neem 100 g en bak gedurende 25 minuten op 160°C.
Ontvorm de warme cake en overgiet met siroop.
Doe afdekgelei over de cake (Ancel Nappage Concentré Abricot) en decoreer
daarna met een vanillestok, noten, amandelen, hazelnoten .... naar wens.

 

 

Receptuur voor 5 cakes van 520 g

Cake met vanille Tahiti

Cake met vanille Tahiti
en gedroogde vruchten

Verwerking en afwerking



Product Réf. Gewicht

Arôme naturel d’orange 1-42-004162 0,5 kg
Fraise - Arôme naturel 1-42-004166 0,5 kg
Arôme naturel de citrons 1-42-004163 0,5 kg
Arôme framboise 1-42-004167 0,5 kg
Arôme poire 1-42-004165 0,5 kg
Arôme banane 1-42-004170 0,5 kg
Arôme pistache 1-42-008846 0,5 kg

Product Réf. Gewicht

Arôme amande amère 1-42-004138 0,5 L
Arôme naturel d’orange zeste 1-42-004136 0,5 L
Arôme citron zeste 1-42-004135 0,5 L
Arôme naturel note fleur d’oranger 1-42-004123 1 L
 1-42-004124 5 L
Arôme truffe 1-42-004203 0,5 kg
Caramel pâtissier 1-42-004137 1,35 kg

Product Réf. Gewicht

Extrait de café pur Arabica 1-42-011142 
1-42-010459 

0,5 kg 
1 L 

Extrait de café 1-42-010446 1 L
Arôme café goût Brésilien 1-42-004133 

1-42-004226 
1 L 
5 L

Café soluble 100% (50% Arabica / 50% Robusta) 1-42-004134 0,5 kg

Product Réf. Gewicht

Gousses de vanille Tahitensis 14-18 cm 1-42-011122 150 g
Gousses de vanille Bourbon noire gourmet 17-20 cm 1-42-010035 150 g
Gousses de vanille Bourbon 16-20 cm 1-42-004275 250 g
Gousses de vanille Bourbon 14-16 cm 1-42-004202 100 g
Gousses de vanille Gourmet 16-20 cm 1-42-011143 150 g
Graines de vanille Bourbon 1-42-010913 100 g
Extrait de vanille Tahitensis avec grains 1-42-010691 0,5 kg
Extrait de vanille Bourbon avec grains 1-42-011281 0,5 kg
Extrait de vanille Bourbon 1-42-010444 1 L 
Extrait de vanille 1-42-011082 1 L 

Product Réf. Gewicht

Vanille P200 - Arôme naturel 1-42-008878 1 L 
1-42-011083 5 L

Arôme naturel de vanille 1-42-010445 1 L
Vaniluxe 200 - Arôme vanille 1-42-004129 1 L
Arôme vanille Pâtissier 1-42-004131 1 L
Arôme vanille Boulpât 1-42-004125 1 L
Arôme vanille Gourmet 1-42-010498 1 L
Arôme vanille 1-42-004164 1 L 

1-42-010497 5 L 
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Iedere maand nieuwe recepturen

Producten die voldoen aan uw eisen voor gebak, patisserie,
chocolade, confisserie en ijs.

Aanbod aroma’s van Sébalcé

BAKKERSHUIS
MAISON DU BOULANGER


