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Het is overbekend: onze voe-
ding is te vet en het vet is
bovendien fout vet. Sinds de

oertijd is het energieaandeel van vet
in onze voeding opgelopen van 25%
naar 40%. Verdelen we het vet in ver-
zadigd (S), enkelvoudig onverzadigd
(M) en meervoudig onverzadigd (P),
dan is de verhouding P:S gezakt van
ca. 1:1 in de oervoeding naar ca. 1:2
nu. Binnen de meervoudig onverza-
digde vetten is verder de verhouding
omega-6-vetzuren tot omega-3-vetzu-
ren krachtig gewijzigd ten nadele van
de laatste, van circa 1:1 naar 20:1. Het
is vooral de afgelopen eeuw misge-
gaan en wel door de industrialisering
van de veeteelt, waarbij de consump-
tiedieren steeds minder nuttig vet
verschaffende gewassen te eten kre-
gen.

Tot zover de analyse. Over de oplos-
sing is door de uitvinders van Belovo
Egg Science and Technology in het
Belgische Bastogne nagedacht. Hun
oplossing is: terug naar de oerformu-
le, om te beginnen bij het ei. Eieren
zijn immers onder meer vanwege de
aminozuursamenstelling van ei-eiwit

en de vitaminesamenstelling (vooral
B2 en B12) nuttige voedingsbronnen.
Belovo claimt dus een ei met een P/S-
verhouding van ongeveer 1:1 en een
omega-6/omega-3 van eveneens
ongeveer 1:1. Om daaraan te voldoen,
moet het eivet relatief veel (15%) van
de gewenste omega-3-vetzuren bevat-
ten (vooral linoleenzuur, maar ook de
extra lange vetzuren EPA (timnodon-
zuur, omega-3 C20:5), DPA (clupano-
donzuur, omega-3 C22:5) en DHA
(cervonzuur, omega-3 C22:6) en rela-
tief weinig verzadigde vetzuren
(30%)), oliezuur (40%) en omega-6-
vetzuren (linolzuur, maar ook arachi-
donzuur, omega-6 C20:4; 15%). Dit
wordt bereikt door de legkippen een
voer te geven waarin zich geen dier-
lijk vet bevindt en waarin lijnzaad,
een belangrijke bron van omega-3-
vetzuren, het voornaamste vet is. Zo
lijkt de opbouw van het voer – en dus
die van het ei – weer redelijk op die
van de vroegere echte scharrelkippen.

Een en ander is te vinden in de
internationale octrooiaanvraag WO
01/87091, inmiddels Europese aan-
vraag 1282367. ■
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Smaakstoffen zodanig verpak-
ken in een matrix dat deze
pas vrijkomen bij oplossen,

hetzij in de mond, hetzij vooraf in
een drank, dat is het probleem waar
Nestlé (Vevey, Zwitserland) een
nieuwe oplossing voor meent te
hebben gevonden. De verpakking
bestaat uit een glasmatrix van suiker
of ander zoet materiaal zoals malti-
tol of isomalt. Het bereidingsproces

is eenvoudig: de suiker of suikerver-
vanger mengen met water en verhit-
ten tot zo’n 150°C tot het vocht
goeddeels is verdwenen; afkoelen
tot 90°C en de smaakstof toevoegen,
bij voorbeeld muntolie. Verder
afkoelen tot kamertemperatuur en
uitstorten op een koude plaat levert
een eetbaar zoet glas met ingebouw-
de smaak. Hiervan kan een poeder
worden gemaakt dat weer in voe-

dingswaren (snoep, oplosdranken)
kan worden verwerkt, maar dat ook
kan dienen als vulmateriaal of
coating voor bij voorbeeld genees-
middeltabletten. Uiteraard kunnen
er verder hulpmiddelen, zoals kleur-
stof, bindmiddelen en dergelijke in
worden verwerkt.

De octrooiaanvraag is gepubli-
ceerd als WO 01/74178 (internatio-
naal) en EP 1270254 (Europees). ■
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Octrooien in ’t kort
Vlees

Mobiele vleespletter
EP 1276 629, T. Vökl (Dui)
Het octrooi betreft een verrijdbaar
apparaat (met zwenkwieltjes) dat
dient voor het plat maken van
hompen vlees voor bijvoorbeeld
schnitzels of burgers. Het appa-
raat is voorzien van een lopende
band en twee beweegbare, passief
roterende, in sandwich geplaatste
pletrollen, die in onderlinge
afstand verstelbaar zijn.

Kleurstabilisatie van vlees
EP 1269 850, Sauerstoffwerk Friedrich
Guttr (Dui)
Dit octrooi beschrijft een proces
voor het verkrijgen van een sta-
biele kleuring bij het verpakken
van vlees. Hierbij wordt hakvlees
gemengd met vloeibare zuurstof
in een mengkamer (0,2 l O2/kg
vlees) gedurende zes tot tien
minuten. In totaal duurt het
mengproces circa 15 minuten.

Eieren

Gevriesdroogd eiconcentraat
WO 03/001924, Cargill Inc. (VS)
Het octrooi beschrijft een eind-
product dat 33 tot 49 gewichts-
procent vaste stof bevat en 51 tot
67 gewichtsprocent water bij een
viscositeit van 1000 tot 5000
mPa.s bij 5°C. Hiervoor wordt het
vloeibare ei gepasteuriseerd bij
een tijd/temperatuurcombinatie
waarbij het niet coaguleert. Ver-
volgens wordt het 1,5 tot 2,1 keer
geconcentreerd. Het resultaat is
gevriesdroogd, met water recon-
stitueerbaar eiconcentraat met
een verbeterde houdbaarheid.

Schaalvrije eierkoker
EP 1267681, A. Schuffenhauer et al.
(Dui)
Het apparaat in dit octrooi bevat
een inwendig vouwbaar vanen-
schild dat de ei-inhoud beschermt
tegen directe warmtestraling, ter-
wijl het ei op een warmteafvoe-
rende bodemplaat ronddraait. Op
deze manier wordt het ei gekookt
zonder dat het oppervlak ver-
brandt.

Vis

Snelverwerking van zalm
EP 1284604, S.O. Fjaera et al. (Noo)
Het octrooi beschrijft een verbe-
terde methode ter vervaardiging
van rauwe visproducten van ‘ikar-
imi’-kwaliteit (sushi). In het bij-
zonder staat een methode
beschreven voor de behandeling
van zalm. Hierbij wordt de zalm
ontgraat alvorens de vis heeft
kunnen verstijven (rigor mortis).
Vervolgens worden de snippers
verlijmd met een bindmiddel van
fibrinogeen. Zowel moten als
plakken bereid volgens deze
methode zijn geclaimd met dit
octrooi.

Zoetstoffen

Nieuwe zoetjes
EP 1272057, Biosalts Srl (Ita)
In dit octrooi worden zoetstoffen
met een vernieuwde samenstel-
ling beschreven. Nieuw is dat de
zoetjes bestaan uit zouten van, al
dan niet lagere alkanoyl gesubsti-
tueerde, L-carnitine met de over-
bekende zoetmiddelanionen van
aspartaam, cyclamaat of sacchari-
ne. De zouten zijn stabiel en –
zeer belangrijk – nonhygrosco-
pisch. Toepassingsmogelijkheden
zijn koffie en thee, maar ook soft
drinks, vruchtensappen en des-
serts (bijvoorbeeld yoghurt en
ijs).

Aspartaamstabilisatoren
EP 1274323, S.A. Schroeder en R.
Wang (VS)
De stabilisatoren van deze vin-
ding zijn zouten van divalente
(Ca, Mg) of trivalente (Al, Fe)
kationen die in kleine hoeveelhe-
den aan het zoetmiddel aspar-
taam (of het dimethylsubstituut
methylester daarvan) zijn toege-
voegd. In het octrooi is ook toe-
passing van deze stabilisatoren
geclaimd, bijvoorbeeld in dieet-
cola’s, waarbij 5 tot 100 ppm zou-
ten met 275 tot 625 ppm zoet-
middel worden toegevoegd.

Koek en gebak

Biscuitje met laagje
EP 1267628, Nestlé SA (Zwi)
Het laagje in dit octrooi dient als
een barrièrelaag tussen biscuit en

‘beleg’. Het laagje wordt in
gesmolten vorm (hoogsmeltend
vet 45 tot 100°C) op de koek rote-
rend of kwastend opgebracht tij-
dens het productieproces. Een
extra icing-laag van bijvoorbeeld
suiker behoort tot de mogelijkhe-
den. Nu kan een laag met hogere
vochtigheid worden aangebracht,
zoals jam, caramel, nougat of
fondant. Het vochtgevoelige bis-
cuit blijft droog dankzij de barriè-
relaag.

Taartbodem
EP 1283012, Nestlé SA (Zwi)
De beschreven taartbodem is
bedoeld voor vriesvakproducten,
zoals bijvoorbeeld gebak. De koek
wordt gevormd uit gekookte bis-
cuitkruimels (dp 2 tot 3 mm) met
een bindmiddel bestaande uit sui-
kers (50 tot 75%), vetten (20 tot
40%) en emulgator (0,01 tot 5%).
De substantie (taartbodem) hardt
vervolgens uit gedurende 10 tot
60 min bij 40 tot 150°C met war-
me lucht tot een restvochtgehalte
van 1 tot 5%.

Oliën en Vetten

Plantaardige olie
EP 1280420, Expanscience lab (Fra)
Het octrooi heeft als onderwerp
geconcentreerde, natuurlijke
plantaardige olie (afkomstig van
palm, maïskiem, zonnebloem of
koolzaad), met een onverzeepbare
fractie van 3 tot 15%. Dit product,
rijk aan vitamine E en phyto-
sterol, kan als functioneel ingre-
diënt worden toegevoegd aan
‘novel foods’.

Verrijkte plantaardige oliën
EP 1279723 W. Junghanns et al.
(Dui)
In dit octrooi wordt de bereiding
beschreven van plantaardige oliën
uit oliehoudende zaden verrijkt
met plantaardig materiaal. De
oliehoudende zaden worden in
een bepaalde verhouding
gemengd met het gewenste plant-
aardige materiaal en vervolgens
vindt persing plaats bij lage tem-
peratuur. Essentiële stoffen uit de
plantencellen komen tijdens dit
proces vrij en worden in de olie
gebonden. De volgende verwer-
kingsstappen zijn scheiding van
perskoek en olie en zuivering van
de olie.

Gemodificeerd vet
WO 03/005836 Univ. Of Boston et al.
(VS)
De uitvinding in dit octrooi
betreft de bereiding van vetten
met goede gehalten en verhoudin-
gen van vetzuren en omegaonver-
zadigde vetzuren. Consumptie
van deze producten kan bijdragen
aan het voorkomen van obesitas
of aan het reduceren van het vet-
gehalte in het lichaam. De vetten
kunnen worden toegepast in zui-
velproducten en voedingssupple-
menten.

Aroma’s

Geur- en smaakstofsamenstellin-
gen
WO 03/002084, Givaudan SA (Zwi) 
De composities van de geur- en
smaakstoffen in dit octrooi zijn
gebaseerd op substituenten van
de chemische familiereeks der
fenylcycloalkanen, in het bijzon-
der 1-cyclopropylmethyl-4-met-
hoxybenzeen, in een dosis van
0,05 tot 500 mg geurstof/kg pro-
duct. De geurwaarneming is
anijs- tot specerij/bloemenachtig.
De stoffen zijn kleurvast en daar-
om te verkiezen boven bijvoor-
beeld eugenol (uit kruidnagel) of
anethol, die na verloop van tijd
ontkleuren. Naast toepassing in
voedingsmiddelen is gebruik in
schoonmaak-, was- en persoonlij-
ke verzorgingsmiddelen mogelijk.

De geur- en smaakstoffen

beschreven in octrooi WO 03/002084

hebben een anijs- tot

specerij/bloemenachtige geur.

Voordeel van deze stoffen is dat ze

kleurvast zijn.
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