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Octrooiselectie

octroo i s e l e c t i e

Octrooirubriek
VMT bericht regelmatig over
recent gepubliceerde octrooien.
Daartoe maakt de redactie in
samenwerking met het Neder-
landsch Octrooibureau een selec-
tie uit het zeer uitgebreide aan-
bod van gepubliceerde octrooien
op het gebied van de voedings-
middelentechnologie en verwante
terreinen. Namens het bureau
werken dr. Ruurd Jorritsma en
drs. Olav Schmitz mee aan de
rubriek.
Het Nederlandsch Octrooibureau
heeft kantoren in Den Haag en
Ede. De octrooigemachtigden,
merkengemachtigde en juristen
van het bureau bemiddelen bij het
aanvragen en verwerven van
octrooi-, merken- en modellen-
recht in Nederland en daarbuiten.
Het bureau telt ruim 100 mede-
werkers.

Toetjes zonder gelatine
Toetjes zonder gelatine, het is bijna als
bier zonder schuim. Toch zouden velen
van ons wel van die gelatine af willen.
Gelatine is immers een dierlijk product,
en wel een dierlijk product dat alleen bij
slachten van het dier beschikbaar komt.
Dus wil de enigszins rechtgeaarde vege-
tariër geen gelatine in zijn eten. Voeg
daar aan toe dat gelatine van runderen zo
niet het reële gevaar van besmetting
(met bijvoorbeeld BSE) dan toch een hin-
derlijke associatie daarmee heeft, en we
hebben een serieus probleem. Want
gelatine is, technisch gezien, wel een
prettig materiaal omdat het bij lage tem-
peraturen goed verwerkbaar is en struc-
tuur geeft aan waterige waren. Vooral van
belang voor toetjes dus.
Een probleem dat een van onze grotere
toetjesmakers, Campina BV, houder van
onder meer merknaam Mona, zou moe-
ten aanspreken. En inderdaad, de onder-
zoekers van Campina zijn op zoek
gegaan naar alternatieven. Allerlei kandi-

daten, zoals gemodificeerd zetmeel,
galactomannanen (guar en dergelijke),
alginaten, zijn minder geslaagd omdat
de structurerende eigenschappen onvol-
doende zijn en pas bij grote hoeveelhe-
den of bij verhoogde temperaturen tot
uiting komen. Uiteindelijk bleek een
emulgator op basis van mono- en di-
esters van glycerol het dichtst bij de
eigenschappen van gelatine te komen en
in sommige toepassingen zelfs nog beter
te zijn. En deze zijn gewoonlijk van plant-
aardige afkomst. Meng deze emulgato-
ren, die bij diverse ingrediënten-
leveranciers verkrijgbaar zijn, met twee
delen glucosestroop en wat natriumca-
seïnaat, en je hebt een prima vervanger
voor gelatine. De eindconcentratie in het
dessert ligt in de orde van enkele procen-
ten. Toepasbaar in het hele scala van
toetjes, zoals yoghurts, mousses, flans,
enzovoort. Het is allemaal na te lezen in
Campina’s internationale octrooiaan-
vraag WO 03/103410.

Zachte en toch stevige
zuivelproducten
Ook het Deense Novozymes A/S bekom-
mert zich om de textuur van toetjes en
andere zuivelproducten. Maar zoals van
dat bedrijf mag worden verwacht, zoekt
het de oplossing in een andere richting,
namelijk de enzymatische. Volgens de
Denen krijg je namelijk yoghurt, kwark
en dergelijke gefermenteerde voedings-
middelen met een betere viscositeit,
beter mondgevoel en zachtere zuur-
smaak door enzymatische omzetting van
lactose in lactobionzuur. Daarbij blijkt
vooral het oxidase van een schimmel van
het geslacht Microdochium, meer in het
bijzonder van een gedeponeerde stam
van Microdochium nivale (CBS 100236),
tot een goed resultaat te leiden. Voor de
bereiding van een yoghurt bijvoorbeeld
voegt men aan de yoghurtcultuur in melk
het bedoelde oxidase toe. Vervolgens het
mengsel laten fermenteren tot de
gewenste zuurgraad, het enzym deactive-
ren en het product op de gangbare
manier verder verwerken. De zachtere
smaak ontstaat onder meer door een
lager gehalte een aceetaldehyde, een

kenmerkende smaakstof van yoghurt. De
internationale octrooiaanvraag WO
03/07093 gaat hierover. De octrooitekst
zwijgt overigens over de manieren om
aan het oxidase te komen. Misschien zit
er in de isolatie uit de schimmel nog een
geheim van de smid dat voor later wordt
bewaard. Dat horen we dan wellicht nog
van Novozymes.

Emulgatoren van plantaardige afkomst
(Campina) en het enzym oxidase (Novozy-
mes) kunnen een bijdrage aan de textuur van
zuivelproducten.
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