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Octrooiselectie

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.

Paardebloem en rots-
mispel voor sterke botten
Via internationale aanvraag WO
03/053166 vraagt Société des Produits
Nestlé SA octrooi aan op de toepassing
van extracten van planten van de
geslachten Taraxacum en Amelanchier
voor het voorkomen en bestrijden van
botaandoeningen. Belangrijkste verte-
genwoordiger van Taraxacum is onze
eigen paardebloem (T. officinale). Ame-
lanchier behoort tot de rozenfamilie en
omvat verschillende soorten krenten-
boompjes en rotsmispels. Die zijn
merendeels afkomstig uit Amerika, maar
hier ook als tuinplant in zwang. Delen
van deze planten worden geëxtraheerd
en het extract wordt tot een geneesmid-
del verwerkt. Bij de paardebloem heeft
men bijvoorbeeld de bladeren met wate-
rige methanol geëxtraheerd, en bij het
krentenboompje de bessen met ethylace-
taat. Die extracten bleken botresorptie te
remmen, waaruit kennelijk een gunstig
effect op botvorming en botkwaliteit mag
worden afgeleid. Osteoartritis en osteo-
porose zouden hier bijvoorbeeld mee
kunnen worden behandeld. 
De octrooiverlening zal vooral voor de
toepassing van de paardebloemextracten
naar verwachting niet probleemloos ver-
lopen. Van de paardebloem zijn immers
al veel heilzame werkingen bekend. Zo
wordt in de Duitse octrooiaanvraag
19814725 (uit 1998) vers paardebloemex-
tract gepropageerd als middel voor zeer
uiteenlopende aandoeningen, waaronder

De perfecte lolly
Het Italiaanse Perfetti Van Melle SPA,
moeder van ons Brabantse Van Melle,
meent de volmaakt ronde lolly te hebben
gevonden, en claimt daar ook een alleen-
recht op. 
Lolly’s zijn populair bij de jeugd, tegen-
woordig zelfs ook bij de iets rijpere
jeugd. Die lollies zijn vaak bolrond, maar
wat de niet-lollylikkers onder ons waar-
schijnlijk niet wisten, is dat die bolronde
lolly’s een probleem hebben. Ze zijn
namelijk meestal opgebouwd uit twee
halfronde delen, en – daar gaat het om –
dat zie en dat voel je ook aan het soms
scherpe randje op de scheiding van de

Extracten van delen
van de Amelanchier
worden tot een
geneesmiddel ver-
werkt.

Belangrijkste vertegenwoordi-
ger van Taraxacum is onze eigen
paardebloem (T. officinale)

ook beenmerg-aplasie. Een vegetarische
soep met, naast vele andere planten-
delen, paardebloembladeren, wordt in
WO 01/03716 voorgesteld voor de behan-
deling van diverse virusaandoeningen en
kankervormen, waaronder ook botsar-
coom. In de Amerikaanse aanvraag
US2001/024664 is een analyse opgeno-
men van de werking van allerlei planten,
waaronder de paardebloem, op cyclo-
oxygenase-2 (COX-2), een enzym dat een
kwade rol speelt bij osteoartritis. Deze en
andere relevante publicaties zijn bij de
octrooiaanvraag van Nestlé gevoegd. De
te beantwoorden vraag zal zijn of het –
gezien deze literatuur - bekend dan wel
voor de hand liggende was nu juist de
paardebloem en het krentenboompje te
kiezen om botproblemen aan te vatten.
We zullen het binnenkort weten.

helften. Het gaat te ver om te stellen dat
dat randje het likplezier vergalt, maar er
is duidelijk ruimte voor verbetering. 
Die uitdaging heeft Perfetti (haar eigen
naam indachtig) aangenomen en zij
komt nu via de internationale octrooi-
aanvraag WO 03/039266 met de perfect
gladde ronde lolly. Men zou denken dat
als die perfect ronde vorm, zonder enig
uitsteeksel, inderdaad een fabricage-
probleem was, dat dat dan alleen met
een bijzonder productieproces te verhel-
pen zou zijn. Maar dat valt kennelijk mee,
want een bijzonder proces wordt in de
octrooiaanvraag niet vermeld. Volgens de

octrooitekst kan men de vloeibare suiker-
massa gewoon in een bolvormige mal
gieten. Vervolgens in de halfgestolde
massa via de gietopening van de mal het
stokje steken en pas na geheel uitharden
de mal verwijderen. Aardigheidje daarbij
is dat men massa’s van verschillende
kleuren naast elkaar kan spuiten, zodat
een gestreepte bal ontstaat. Als een der-
gelijk proces in de lollybranche toch min-
der gewoon is dan de buitenstaander zou
denken, kan dat wel degelijk basis zijn
voor octrooiverlening. Dat die verlening
puur op de mooie ronde vorm kan steu-
nen, is onwaarschijnlijk.
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Processen
Transvetzuurverlaging
WO 03/080779, Fuji Oil Europe (Bel)
Voor zowel het proces van transvetzuur-
verlaging als het verkregen eindproduct
is octrooi aangevraagd. Het gaat om toe-
passing van vetsamenstellingen in zoet-
en bakkerijwaren. De dubbele en drie-
dubbele bindingen van de transvetzuur-
staarten (C14-C24) van de di- en de tri-
glycerides worden gehydrogeneerd
samen met di- en triglycerides van palm-
olie. Het hardingsproces vindt plaats bij
160 tot 225°C in aanwezigheid van H2 en
een nikkelkatalysator. Er treedt geen
noemenswaardige verandering in C18:0
op. De verkregen samenstelling wordt
vervolgens versneden met een tweede
(palm)olie.

Melkzuurconservering
WO 03/027268, D. Patrice en S. Lorre (Fra)
Lactobacillus lactis stam LLO (CNCM I-
2716) en alle daarvan door mutatie,
variatie of recombinatie afgeleide soor-
ten zijn volgens deze octrooiaanvraag
nieuw. De aanvraag betreft het micro-
organisme en de conservering van vis- en
schaaldierproducten in bevroren toe-
stand en onder verlaagde zuurstofvoor-
waarden. Een mogelijke gebruiksmetho-
de is een suspensie van de bacterie in
contact brengen met het oppervlak van
de te behandelen waren.

Kauwgom
WO 03/032744, Agrolimen Investigacion y
Desa (Spa)
In deze octrooiaanvraag is een recept en
een productiemethode beschreven voor
kauwgom. Hierbij wordt in het productie-
kanaal een harsvloeistof om een streng
kauwgom gespoten. De harsvloeistof
geleert in zeer korte tijd. De coating en
de kern blijven van buitenaf duidelijk
zichtbaar na het in stukken snijden van
de kauwgomstreng. De methode kan
worden toegepast voor karamel.

Rijstebloemrijk deeg
WO 03/056926, T. Takahashi et al. (Jap)
Deze Japanse wereldoctrooiaanvraag
betreft de toepassing van rijstebloem in
deeg voor de bereiding van gerezen bak-
kerijwaren waaronder brood. Hierbij is
het mogelijk om de viscositeit van het
deeg dusdanig in te stellen dat een

schuimachtige, zachte vertakte structuur
verkregen wordt. De rijstebloem mengt
men met water en gist en eventuele addi-
tieven (smaakstof, broodverbeteraars
e.d.). Het deeg wordt daarna gekneed tot
een viscositeit van 102 - 104 Pa s bij een
afschuifsnelheid van 0,01 s-1. Daarna
volgt het rijs- en bakproces.

Hoog-fructose lollies
WO 03/030651, R.W. Wood en M.E. Lennon
(VS)
Een droog en vrij stromend poedermeng-
sel met een smeltpunt beneden ca. 105ºC
bestaat uit onder andere fructose, voe-
dingszuur en smaakstof en wordt in een
mal gedaan met daarin een stokje. Daar-
na wordt de mal verhit, waarna het los-
sen van de hoogfructose hard-snoep-
goedwaar (lollies) volgt.

Bloemaroma
WO 03/017788, Shin Mitsui Sugar Co. Ltd.
(Jap)
In deze Japanse wereldoctrooiaanvraag
gaat het om een opwekkend drankje
waaraan een bloemen- of specerijsmaak-
stof dan wel een bloemen- of specerijex-
tract als smaakstof is toegevoegd. De
totale zoetheid komt overeen met het
gebruik van 2,0-4,5% (inclusief) of 0,3-
2,0% (exclusief) saccharose. Het drankje
bevat de zoetstof palatinose (isomaltulo-
se alfa-1,6 binding) in een hoeveelheid
van 30-100% of van 20-100% van de tota-
le zoetheid. Van palatinose is bekend dat
het op het menselijk brein werkt. Het
neemt vooral lichamelijke en mentale
spanningen weg. Het niet-cariogene
palatinose dat van nature in suikerhou-
dende gewassen voorkomt is in 1957 in
Japan ontdekt en wordt door middel van
een transferase uit saccharose gevormd. 

Smaak
Smaakverbeteraars
WO 03/073868, Amano Enzyme Inc./Bio
Research Corp. Yokohama (Jap)
De smaakverbeteraars volgens deze
octrooiaanvraag zijn alfagebonden galac-
to-oligosaccharides. Ze zijn bedoeld voor
toepassing als smaakverzachter in voe-
dingsmiddelen en dranken ter leniging
van bijvoorbeeld zuurheid, bitterheid
en/of aanverwante smaakgewaar-
wordingen.

Smaakactieve peptiden
WO 03/028479, Nestlé S.A. (Zwi)
De geur- of smaakstoffen in deze octrooi-
aanvraag worden verkregen met een
Maillard-reactie tussen het peptide en de
reducerende suikers. Het geclaimde
smaakstoffenpalet is samengesteld uit
tonen van chocolade, cacao, caramel,
fruit, bonbon, brood, geroosterd en
vlees. Specifiek zijn bepaalde combina-
ties van dipeptides geclaimd, bijvoor-
beeld voor vlees methionine met threoni-
ne of tyrosine. Hierbij kan het reduceren-
de suiker glucose, fructose, xylose,
maltose, lactose, fucose, arabinose,
galactose of rhamnose zijn.

Kipsmaak
WO 03/051139, DSM NV (Ned)
De aanvraag beschrijft een methode om
een kiparoma te bereiden. Hierbij
bestaat het reactiemengsel uit ten minste
één reducerende suiker (2%, bijvoor-
beeld ribose, xylose, fructose) en ten
minste één circa equimolaire hoeveel-
heid aan aminozuur (bijvoorbeeld cysteï-
ne). Dit mengsel ondergaat een Maillard-
reactie bij 98 tot 100°C gedurende 80 tot
100 minuten. Als stabilisator wordt ver-
volgens arachidonzuur veresterd met het
glyceroldeel van een toegevoegde trigly-
ceride. De kipsmaak ontwikkelt zich bij
een verhitting tot 80°C gedurende 30
minuten. De laatste processtap is dro-
ging onder milde condities. Het aldus
verkregen product is minimaal een jaar
stabiel bij kamertemperatuur.
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