Vanille
De klimplant Vanilla planifolia is één van de tienduizenden orchidee-soorten en
de belangrijkste leverancier van de bekende vanillestokjes. Zo’n vanillestokje
is de gefermenteerde en gedroogde vrucht van de plant. De plant komt
oorspronkelijk uit Mexico en is vanaf de 19e eeuw ook op andere plaatsen in
de tropen in cultuur. Productielanden van vanille zijn Indonesië, Madagascar,
Comoren, Tonga, Réunion, Mexico en Oceanië. Vanaf de 16e eeuw zijn plant en
product bekend in Europa.
Vanille is een vlezige, kruidachtige, meerjarige klimplant. Met bijwortels hecht
hij zich aan een steun, stam of tak. De bloeiwijze heeft vele tweeslachtige,
groengele bloemen waarvan er telkens maar een enkele opengaat. Na het poten
van de jonge plant duurt het ongeveer drie jaar tot de eerste bloei. Elke bloem
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levert een peul, 10-25 cm lang en 0,8-1,5 cm breed, met daarin een vette
substantie die het stoffijne zaad omringt. Als de bloem niet bevrucht wordt
verwelkt hij binnen een of twee dagen.
Hoewel vanille tweeslachtige bloemen heeft is zelfbestuiving niet mogelijk,
omdat de mannelijke en vrouwelijke organen in de bloem, gehinderd door een
membraan, niet met elkaar in contact kunnen komen. Voor de overdracht van
stuifmeelkorrels op het vrouwelijke orgaan van de bloem, de stamper, is hulp van
buitenaf nodig. Verondersteld wordt dat dit een bij is van het geslacht Eulaema
of kolibries die voorkomen in gebieden waar vanille inheems is. Elders is zulke
natuurlijke bestuiving niet mogelijk wegens het ontbreken van die speciale
organismen.
Daarom wordt vanille bloem voor bloem met de hand bestoven. Die kunstgreep
werd uitgevonden door Edmond Albius in 1841. Edmond was toen 12 jaar oud,
slaaf op een plantage in Réunion, een eiland in de Indische Oceaan ten oosten
van Madagascar. Met een klein stokje lichtte hij het belemmerende membraan
op en veegde vervolgens het stuifmeel over de stamper. Deze zo te zien simpele
vinding betekende een revolutie in de teelt van vanille en is nog altijd de
gangbare methode om de plant tot vruchtvorming aan te zetten.
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Vanille is een zeer gewild product en wordt ruim gebruikt bij de productie
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van voedingsmiddelen, toiletartikelen en parfums. Naast het heerlijke
geurbouquet en de streling voor de tong worden er effecten aan toegeschreven
als prikkel voor de geslachtsdrift, middel tegen ophoping van darmgassen
en menstruatiestimulus. Dit geldt voor de ware vanille, niet voor de
massaal geproduceerde synthetische namaak waarin de meeste natuurlijke
inhoudsstoffen ontbreken.
De kenmerkende stof in vanillepeulen is vanilline C8H8O3, in zuivere toestand
een wit tot lichtgeel kristallijn poeder met de typische vanillegeur. Het werd in
1858 door Theodore Nicolas Gobley geïsoleerd uit de peulen van de plant. Enkele
tientallen jaren later, in 1874, stelden de Duitse chemici Tiemann en Haarmann
de chemische formule vast. Deze kennis maakte het mogelijk om vanilline
op industriële schaal te produceren uit allerlei goedkope grondstoffen van
denneschors tot koemest.
Vanille is een kostbare specerij. Alleen saffraan is duurder. Oorzaken zijn de
meestal kleinschalige teelt en het vele handwerk dat ermee gepaard gaat. Op
de consumentenmarkt wordt vanille aangeboden als stokjes en als extract.
Ware vanille kost ongeveer 200 maal zoveel als het kunstmatige product. Het is
daarom niet verwonderlijk dat er tussen het aanbod van extracten veel
nep-vanille zit. Vanilleëxtract is eenvoudig zelf te maken, als volgt: doe enkele
stokjes samen met neutraal smakende 35% alcohol, bijvoorbeeld wodka,
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gedurende 8 weken in een afgesloten pot.
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Vanillebloem. Foto: Dan Riegler, apothecarysgarden.com
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Bestuiving van vanille met de hand. Foto: taisiedesign.com
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Vanillebonen op een plantage in Kerala, India. Foto: Sunil Elias, Wikimedia.
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Vanilleplantage, Seychellen. venuelust.com
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Verzamelen van de vanilla na het drogen, Comoren. km.one.un.org
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‘Min Chik Wila’, ‘Je bent thuis’. Blad en vruchtmotief van vanille. Schildering
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in een hotellobby in Papantla, Mexico. Tot het midden van de 19e eeuw werd
in deze omgeving de meeste vanille geproduceerd.
Foto: Lynnaun Johnson, chicagobotanic.org
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50 g Bourbon vanillestokjes uit Madagascar kosten € 40.
lecomptoirdetoamasina.fr
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Vanille is een klimplant. Foto: Dinesh Valke, Wikimedia.
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Vanilla planifolia, Köhler, F.E., Medizinal Pflanzen, 1890.
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