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Octrooiselectie

octr o o i s e l e c t i e

Octrooirubriek
VMT bericht regelmatig over
recent gepubliceerde octrooien
van de voedingsmiddelentechno-
logie en aanverwante terreinen in
samenwerking met het Neder-
landsch Octrooibureau. Ook
nieuws over octrooien is in deze
rubriek opgenomen. 
De octrooigemachtigden, mer-
kengemachtigde en juristen van
het Nederlandsch Octrooibureau
bemiddelen bij het aanvragen en
verwerven van octrooi-, merken-
en modellenrecht in Nederland en
daarbuiten.

Veenbessen, of cranberry’s, zijn bijzonder
nuttige vruchten. Ze hebben een hoog
gehalte aan vitamine C en andere genees-
krachtige zuren, een hoge decoratieve
waarde en aantrekkelijke smaakcomponen-
ten. De onbewerkte vrucht heeft echter een
wat wrange, zure smaak en is daarom wat
minder gewild voor consumptie. Dat zou
kunnen worden verholpen door het toevoe-
gen van suiker, maar de huid van de vrucht
is nogal hard en laat dat zonder vormverlies
van de vrucht niet zomaar toe. Een oplos-
sing voor dit probleem wordt geboden in de
Internationale octrooiaanvraag WO
2004/044117 van John Schwartz uit Monta-
na, Verenigde Staten. De essentie van die
oplossing is het doorprikken van de huid
van bes, gevolgd door het langdurig laten
intrekken van een suikeroplossing.
Bij de veenbessen gaat het om twee soor-
ten: de grote of Amerikaanse veenbes, ook
Vaccinium macrocarpon genoemd en de
(gewone) of kleine veenbes, ook Vaccinium
oxycoccus genoemd.

Volgens uitvinder John Schwartz heeft de
(Europese) veenbes de voorkeur, omdat uit-
eindelijk een superieure vrucht met meer
vocht wordt verkregen dan bij de Ameri-
kaanse. De bessen krijgen, liefst machinaal,
een prik met een tapse pen in dikte oplo-
pend tot 2-4 mm. Daarna worden ze inge-
vroren en vervolgens in het suikerbad
geplaatst. Ter voorkoming van een osmoti-
sche schok en bijbehorend overmatig
vochtverlies wordt het intrekken van de sui-
ker uitgevoerd met een aantal gekoelde
baden met oplopende suikerconcentratie.
Desgewenst kunnen daarin verdere hulp-
stoffen aanwezig zijn, bijvoorbeeld pectine.
Tenslotte worden de bessen gedroogd.
Daarbij wordt bij voorkeur eerst een laagje
zonnebloemolie aangebracht om aan elkaar
plakken van de gedroogde bessen tegen te
gaan. Het afgewerkte suikerbad is ook
waardevol. Eventueel wordt het, na aanvul-
ling met suiker, hergebruikt. Uiteindelijk
kan het dienen als toevoeging voor yoghurt,
vruchtensaus en dergelijke.

De internationale octrooiaanvraag WO
2004/082387 van Kalle Gmbh & Co KG uit
het Duitse Wiesbaden behandelt het pro-
bleem van het volautomatisch maken van
worsten door vullen van een textieldarm.
Met de tot dusver bekende methoden kun-
nen namelijk hele lange worsten alleen met
de hand worden gemaakt. Die lange wor-
sten zijn bij voorbeeld pizzasalami’s een à
twee meter lang.
Bij het proces volgens Kalle wordt van een
slangvormige textieldarm telkens de nodige
lengte van een voorraadrol getrokken en op
een vulpijp aangesloten. De darm heeft
alleen een langsnaad. Het verkregen uitein-

de wordt gedicht en de gevulde darm wordt
weer van de vulpijp afgehaald. 
Belangrijk is de aard van de textieldarm.
Die moet doorlaatbaar zijn voor vocht,
zuurstof en rookbestanddelen en is bijvoor-
beeld van natuurlijk vezels zoals katoen of
celvezel, of mengsels daarvan met polyami-
de of polyester, eventueel bekleed met
acrylaathars, cellulose of collageen. Hier-
door is vooraf bevochtigen niet nodig is en
kan de worst achteraf zonder verdere ingre-
pen worden gerijpt of gerookt.
Volgens de voorlopige beoordeling is dit
proces nieuw en inventief.
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Cranberry’s inprikken, invriezen en in suikerbaden leggen, levert smakelijke vruchten op.

Machinale worst

Gesuikerde veenbessen


