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Een geheel andere benadering
voor het aanbieden van hete
dranken en spijzen dan via de

verdeelautomaten van Nestec kiezen
hun landgenoten van Tetra Laval. Bij
de innovatie gaat het Tetra, zoals

gebruikelijk, meer om de verpakking
dan om de inhoud. In hun Internatio-
nale octrooiaanvraag WO 03/013980
beschrijven zij een verpakt voedings-
middel (zoals soep, saus of kinder-
voeding) dat in de magnetron kan
worden opgewarmd. De grap zit hem

in de barrièrelaag van de verpakking,
die aan de bovenzijde een sluiting
heeft die na het opwarmen door de
microgolfstraling smelt en opengaat.
Daarmee worden twee vliegen in een
klap geslagen en is de drank dus echt
helemaal kant-en-klaar drinkbaar
wanneer deze uit de magnetron
komt.

Het materiaal van de barrièrelaag
dat de gewenste smelteigenschappen
heeft, is bijvoorbeeld PET, EVOH of
polyamide dat met silica is bekleed.
De barrièrelaag bevindt zich zoals
gebruikelijk tussen twee afsluitende
krimpfolielagen met daarbij een ver-
sterkingslaag van polypropyleen of
papier. De beste vorm voor de verpak-
te drank blijkt een wigvorm te zijn,
waarbij de verpakking op de smalle
zijde van de wig staat. De efficiëntie
van deze verpakkingsvorm zal ook
wel met het stapelen in dozen te
maken hebben, maar gaat verder: de
vorm zorgt ervoor dat het bovenste
gedeelte van de inhoud het eerst
warm wordt en de sluiting dus tijdig
open gaat. Dat bevordert een veilig en
schoon gebruik in de magnetron. ■
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In zijn Internationale octrooiaan-
vraag WO 03/005295 beschrijft
het Zwitserse Nestec SA een ver-

fijnde voedsel- en drankenautomaat.
Het meest gangbare voorbeeld van
zo’n apparaat is een koffieautomaat
van het type zoals het inmiddels
vrijwel in elk bedrijf en kantoor te
vinden is. Koffie en andere dranken
kunnen er met allerlei individuele
wensen heet (of juist koud) en rede-
lijk van smaak uit worden getapt.
De verfijning die Nestec voorstelt,
zit hem erin dat de verpakking van
de voeding of drank informatie over
de inhoud bevat, zoals leeftijd,
samenstelling, bereidingswijze en
dergelijke. Die informatie bevindt

zich op een elektronisch label dat
op afstand door de automaat kan
worden gelezen. Daarbij gaat het
vooral om het lezen met radiogolven
via een zogenaamde Radio Frequen-
cy Identification tag (RFID). De
automaat weet dan bijvoorbeeld dat
er een nieuw pak koffie met gewij-
zigde samenstelling is aangebracht,
waarvoor een iets andere berei-
dingswijze geldt. Of de automaat
weet dat de aanwezige koffie inmid-
dels over zijn datum is, waardoor hij
nee (‘product tijdelijk niet lever-
baar’) kan verkopen. Tal van moge-
lijkheden om grondstofeigenschap-
pen te vertalen naar uiteindelijke
productkwaliteit doen zich hierbij

voor. Daarbij valt zelfs te denken
aan het via internet doorgeven van
informatie vanuit de koffieautomaat
naar de producent, zodat deze tijdig
materiaal kan aanvullen, de kwali-
teit kan aanpassen of storingen kan
verhelpen.

Veel van deze toepassingen van het
uitwisselen van machineleesbare
informatie in drankenautomaten
waren al bekend uit het twee jaar
oudere WO 01/17893 (Schur Flow
Pump Manufacturing Cy). De claims
van Nestec zullen dus nog wat moe-
ten worden aangescherpt voordat
het tot een verleend octrooi komt. ■
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Drankenautomaat met 
productsturing

Bij het verhitten van

deze verpakking in de

magnetron wordt de

inhoud warm en de

sluiting gaat open. De

drank is dan echt kant-

en-klaar drinkbaar.
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Octrooien in ’t kort
Zuivel

Imitatiekaas
WO 03/000062, Advanced Food Pro-
ducts (VS)
In dit octrooi wordt een imitatie-
kaas beschreven met > 60%
water, minder dan 15% ‘echte
kaas’, zuurgraadregelaars (zoals
melkzuur en andere voedingszu-
ren met een pH = 4.6), kaas-
smaakstof, verdikkingsmiddel
(hydrocolloïde, bijvoorbeeld agar,
pectine, gelatine of CMC) en min-
der dan 1% eiwit (soja, ei, wei en
dergelijke). Overige ingrediënten
zijn emulgator (datem, glycerides
et cetera) en = 5% vet (onder
andere palmolie, kokosolie). De
percentages zijn weergegeven op
gewichtsbasis. De consistentie en
gebruiksmogelijkheden zijn gelijk
aan die van echte kaas.

Trendy melkdrank
WO 03/003844, Nestlé SA (Zwi)
Het octrooi betreft een ‘gemoeds-
toestandsdrankje’ op basis van
melk, een ‘trendymel’. De mode-
gevoelige en grillige jongeren-
markt voor melkproducten pro-
beert de fabrikant tegemoet te tre-
den met een nieuwe serie melk-
drankjes die de consument kop-
pelt aan de bevrediging van een
specifieke behoefte. Wat betreft
smaak, geur en kleur wordt inge-
speeld op mentale en/of fysieke
behoeftes. Voor alertheid bijvoor-
beeld is er een pittige en frisse
sensatie, via toevoeging van
watermeloen en eucalyptus.

Functionele voeding

Melk met sterolen
WO 03/009708, Nestlé SA (Zwi)
Dit octrooi beschrijft een metho-
de om sterolen uit raapzaad- of
maïsolie toe te voegen aan melk.
De gezondheidsclaim van dit pro-
duct is uiteraard het verlagen van
het LDL-cholesterol in het bloed.
Onveresterde sterolen uit raap-
zaad- of maïsolie worden bij een
temperatuur = 80°C in UHT melk
geëmulgeerd zonder dat daarbij
herkristallisatie van de sterolen
optreedt. Als emulgator wordt
onder andere gebruik gemaakt
van sorbitan mono- (SMS), triste-
araat (STS) en propyleenglycol-
monostearaat (PGMS). 

Smaakvol ijzerverrijkt drankje
WO 03/013283, Kraft Food Holdings,
Inc. (VS)
In dit octrooi wordt een drankje
beschreven met een toevoeging
van biobeschikbaar ijzer dat niet
bitter of metallisch wordt waarge-
nomen bij consumptie. Het doel
van het drankje is de bestrijding
van bloedarmoede (anemie). Het
ijzer wordt in de vorm van een
chelaat met EDTA aan een matrix
van vruchtenlimonade toege-
voegd, bijvoorbeeld water, vitami-
ne C, cellulosestabilisator of
vruchtensapconcentraat.

Kavalacton oppepper
WO 03/013272, Drinks That Work
(VS)
Waterige extracten van de kava of
kawa wortel (Piper methysticum
Forst, Polynesische peperplant)
hebben psychofarmaceutische
(lees bedwelmende) effecten.
Dagelijkse stress en onrust of
angst vermindert en de mentale
concentratie neemt toe door con-
sumptie van kavalactonen in de
vorm van bijvoorbeeld
(dihydro)kavaïne, methylsticine
of (desmethoxy)yangonine. Het
drankje bevat 25–1000 mg kava-
lactonen/60 ml drank naast de
gebruikelijke ingrediënten voor
limonadesappen.

Waterbindende voedingsvezel
WO 03/000071, D.L. Roney en C.E.
Lang (VS)
In dit octrooi is een productiepro-
ces en -apparaat voor het fabrice-
ren van sterk waterbindende voe-
dingsvezels uit plantenmateriaal,
in het bijzonder wortel- en bieten-
schillen, beschreven. De volgende
zes productiestappen worden
onderscheiden: a) wortel- of biet-
selectie; b) suikeruitloging van de
schillenpulp; c) afscheiding van
vezelpulp en vocht; d) bleking van
de vezelpulp met peroxide; e)
afscheiden van de bleekoplossing;
f ) droging van het verkregen
gebleekte voedingsvezelpoeder.
De vezel kan tot 10 à 15 keer het
eigen gewicht aan water vasthou-
den bij een vezellengte korter dan
100–200 µm.

Rijst

Rijstsnacks
WO 03/017781, Risottella SAGL (Zwi)

Het octrooi betreft een soort rijst-
houdende ‘sandwich’. Een risotto
wordt bereid en uitgespreid op
een plat oppervlak tot een ‘vel’.
Hierop wordt garnering/beleg
aangebracht en eventueel een
tweede risotto-vel. De rijstsnack
wordt van buitenaf verhit. De
korstvorming die hierbij optreedt,
zorgt voor versteviging van het
product.

Deegwaren

Pizza-achtige deegwaar
WO 03/000059, R. Allouche
De beschreven deegwaar is eiwit-
rijk en laagcalorisch (130–180
kcal/100 g deeg). De samenstel-
ling is bij voorkeur 10–18% eiwit,
12–18% koolhydraten, slechts
2–6% vet en tussen de 10 en 40%
water in de kant-en-klare pizza
(% op gewichtsbasis). Als rijs-
middel wordt 0,15–1% bakkers-
of brouwersgist gebruikt.

Pizzabodems
WO 03/001917, H.J. Heinz Frozen &
Chilled Foods (GB)
Een productieproces voor het
simultaan meerdere pizzabodems
maken staat beschreven. Vijf
stappen worden onderscheiden:
a) 200–250 g deeg vormen tot
schijven bij 25–40°C; b) deeg in
vormen van bakplaten brengen; c)
rijsproces; d) 5 minuten bij
180–280°C bakken van deegschij-
ven tot pizzabodems; e) invrie-
zen.

Verpakkingen

Verspak
WO 03/008295, Très Fresh LLC (VS)
Het hier beschreven verspak ver-
lengt de houdbaarheid van beder-
felijke waar door voortdurende
afgifte van een conditionerende
atmosfeer (N2/CO2). De primaire
productverpakking is omhuld met
een tweede conditionerende ver-
pakking. Die bevat een ventiel om
de overdruk van het conditione-
rende gas af te laten. Het verspak
is geschikt voor zuurstofgevoelige
levensmiddelen zoals pasta en
rood vlees.

Intelligente verpakking
WO 03/006337, Cryovac Inc. (VS)
Het octrooi betreft een zelfabsor-
berende verpakking met een

vloeistof- en gasbarrièrelaag voor
voedingsmiddelen waarbij vocht
vrij komt, zoals kip, vlees of vis.
Het bakje bevat een vloeistofdoor-
latende folie met daaronder een
1–4 µm dikke absorberende
‘superslurplaag’ van geschuimd
polymeer. Daaronder bevindt zich
een PVDC/EVOH of metallisch
gecoate thermoplast vloeistof- en
gasbarrièrelaag op een steunlaag
van bijvoorbeeld polystyreen.

Apparatuur

Spiraalproductie
WO 03/000573, S.M. Shefet en R.R.
Hawkins (VS)
Een manier om de voedselbewer-
kingscapaciteit te verhogen met
efficiënt ruimtegebruik is de top-
down lopende band in spiraal-
vorm. Deze band kan worden toe-
gepast in bewerkingssystemen als
ovens, vriezers, drogers, rookkas-
ten en andere unit operations.
Door de constructie is het moge-
lijk om de verblijftijd per ronde te
variëren. Het apparaat is geschikt
voor het produceren van bijvoor-
beeld pasta’s, kazen en vleeswaar.

Continue kaasproductie
WO 03/003846, Emmi Schweiz AG
(Zwi)
Bij dit octrooi gaat het om een
nieuwe en snelle werkwijze voor
het maken van melkeiwitgelen
zoals kaas en dergelijke. De gel
ontstaat uit een eiwit-in-water-
suspensie met 35–55 gewichts%
droge stof (voorgeconcentreerd
met membraanfiltratie) zonder
verdere vloeistofafscheiding in de
vorm van wei of water. Dit proces
voorkomt productieverliezen en
afvalproblemen zoals in de
bestaande praktijk.

Hogedruk zuivelpasteurisatie
WO 03/003845, Egidio Galbani SpA
(Ita)
Het beschreven pasteurisatiepro-
ces resulteert in een beter verteer-
baar en langer houdbaar kwali-
teitsproduct. Het proces verloopt
bij 0–25∞C en omvat de volgen-
de stappen: a) (verpakte) zuivel in
een compressiekamer plaatsen; b)
druk opvoeren van atmosferisch
naar 4 tot 6 kilobar in 1-10 minu-
ten; c) druk handhaven geduren-
de 2–10 minuten; d) decomprima-
tie naar atmosferische druk.


