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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.

Europees Octrooi-
verdrag breidt uit…
Op 1 maart is Polen als 28ste staat toege-
treden tot het Europees Octrooiverdrag.
Dit verdrag regelt de centrale verlening
van octrooien voor de aangesloten lan-
den. Met één aanvrage kan dus nu voor
de 28 landen een gelijkluidend octrooi
worden verkregen. Na de verlening valt
het Europese octrooi uiteen in nationale

octrooien in de gewenste landen. Met de
toetreding van Polen kan het Europese
nu gelden voor alle 25 landen van de bin-
nenkort uitgebreide Europese Unie,
behalve voorlopig nog Malta. Daarnaast
doen ook landen als Zwitserland, Roe-
menië, Bulgarije en Turkije mee.

Verrijkte olijfolie
Olijfolie is goed voor ons, het bevat een
grote hoeveelheid polyfenolen en antioxi-
danten. Het mist echter enkele gezond-
heidscomponenten, zoals vitamine B6.
En het gehalte aan vitamine E is onvol-
doende om in onze totale behoefte te
voorzien. Dan zijn er nog de vetzuren van
het zogeheten omega-3-type, die van
belang zijn in een aantal hart- en vaat-
processen, het zenuwstelsel, de huid en
het gewrichtsstelsel.
De ontwikkelaars van de Toscaanse firma
Salov (Società per Azioni Lucchese Olii e
Vini) hebben daarom een olijfolie ont-
worpen die extra gezondheidsbevorde-
rende effecten heeft. Die gedachte van
het toevoegen van extra componenten
hebben ze uitgewerkt en ondergebracht
in een internationale octrooiaanvraag,
gepubliceerd onder nummer WO
2004/002234.
Helemaal willekeurig kan de toevoeging
kennelijk niet: eerst wordt vitamine B6,

in de vorm van pyridoxinedipalmitaat
vanwege de betere compatibiliteit met
vet, gesmolten en in olijfolie opgelost,
vervolgens worden de omega-3-vetzuren
EPA en DHA en vitamine E, in de vorm
van het acetaat, toegevoegd. In plaats
van met vitamine B6 kan ook worden
begonnen met vitamine A, in de vorm van
retinolpalmitaat. Zo wordt een geconcen-
treerde oplossing verkregen die vervol-
gens met olijfolie tot de gewenste con-
centratie wordt verdund: per 100 g olie 4
tot 8 mg vitamine E of 1 tot 3 mg vitamine
A, en verder 60 tot 90 g vitamine E, 60 tot
120 mg EPA en 40 tot 80 g DHA.
Salov gebruikt voor zijn olijfolie de merk-
namen Sagra en Filippo Berio. De nieuwe
met omega-3-vetzuren verrijkte olie is
nog niet in het assortiment te vinden.
Mogelijk moet er nog een toelatingspro-
cedure worden doorlopen.

Olijven bevatten gezonde polyfenolen,
antioxidanten en vetzuren. Om olijfolie te
verrijken, kunnen extra vitamines en omega-
3-vetzuren worden toegevoegd.

… maar Gemeenschaps-
octrooi stokt weer

De Raad van Ministers van de EG is er
onlangs weer niet in geslaagd de laatste
hindernis op te ruimen voor de vaststel-
ling van de Gemeenschapsoctrooi-
verordening. Die verordening had er na
30 jaar soebatten voor moeten zorgen
dat er één uniform octrooi voor de EG
komt. Dat volgens het al jaren functione-
rende Europese Octrooiverdrag te verle-
nen octrooi heeft als groot voordeel op
de nationale octrooien dat het centraal

gehandhaafd wordt en ook in één proce-
dure Uniebreed tegen inbreukmakers
kan worden ingezet. Het resterende punt
van onenigheid was een relatief onbe-
langrijk punt, namelijk de status van de
vertalingen van de octrooiclaims, met
andere woorden, in hoeverre een derde
mag afgaan op die vertaling in plaats van
de oorspronkelijke tekst in het Engels,
Frans of Duits. Te vrezen valt dat het pro-
ject weer vele jaren vertraging oploopt.
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Chocoladesmaak
WO 03/009707, Nestlé S.A. (Zwi)
Pectine uit de cacaoboonschil kan wor-
den toegepast als concentraat voor cho-
coladesmaakstof na hydrolyse met een
geschikt oplosmiddel. Het hydrolysaat
kan langs chemische of enzymatische
weg worden verkregen. De smaakstof
wordt bereid door het hydrolysaat samen
met het aminozuur proline in een fosfaat-
buffer van pH 8,0 gedurende 60 minuten
bij 125°C te laten reageren.

Surimi
WO 03/079820, Patrimoniale (Fra)
De uitvinding betreft een verbeterde en
efficiëntere productie van gehydrateerd
concentraat van myofibrillaire
(spier)eiwitten van vis, zoals sardien of
makreel, voor surimi en andere interme-
diaire voedselproducten. De volgende
processtappen zijn kenmerkend: malen
van visfilet, uitwassen met water tot het
vetgehalte van de sarcoplasma-eiwitten
0,1 tot 3% bedraagt, raffineren ter verwij-
dering van verdere onzuiverheden, men-
gen tot emulsie, ontwateren en verdich-
ten, toevoegen van een cryoprotectant,
persen tot blokken en tot slot invriezen.

Vis-in-bliklijn
WO 03/045785, O.H. Fischer en E.J. Rowley (VS)
De aanvraag beschrijft een werkwijze
voor het met hoge snelheid (600 blikken
per minuut) inblikken van vis. De instal-
latie bestaat uit een dubbele visstraat
met twee snijmesoperaties per straat
resulterend in vier simultane inblikacties. 

Avocadoboter
WO 03/067996, A. Koyazounda (Fra)
Deze uitvinding heeft betrekking op pulp
van groente of fruit in het algemeen en
op avocado in het bijzonder. Het proces
bestaat uit de stappen: vermalen van het
vruchtvlees tot puree, osmotische ontwa-
tering met suikers, bijvoorbeeld sucrose,
over een textiele scheidingsmembraan
zonder warmtetoevoer (zie figuur) gedu-
rende circa tien uur bij circa 28°C. Op
deze manier wordt een avocadoboter ver-
kregen. Deze boter kan verder worden

verrijkt met meervoudig onverzadigde
omegavetzuren en andere gezondheids-
bevorderende additieven voor hart en
bloedvaten. Deze toevoegingen zijn en
passant meegeclaimd.

Nootachtige smaak
WO 03/000063, R.E. Wainwright et al. (VS)
De octrooiaanvraag betreft een bakkers-
waar met een nootachtige smaak
geschikt voor vervanging van noten. De
substantie bestaat uit 50% saccharide,
24 tot 31% triacylglycerol (waarvan ten
minste 30% laurylzuur met een smelt-
punt van circa 37ºC, die wordt gevormd
door een eerste mengsel van circa 60%
lauryl triacylglycerol en > 5% verzadigde
C16/18 (oliezuur, stearinezuur) triacylgly-
cerol. De ingrediënten worden tot een
pasta gemengd. Vervolgens worden 
flakes gevormd (15 tot 50 µm) met een
tweede triacylglycerolsamenstelling met
35% laurylzuur. Verdere ingrediënten zijn
0,1 tot 0,5% lecithine en 8 tot 15% vaste
melkbestanddelen.

Houdbare groentebereiding
WO 03/055321, Nestlé S.A. (Zwi)
Deze octrooiaanvraag beschrijft een
groentebereiding die beter houdbaar is
door de toevoeging van zouten. Het
betreft voedingszouten (natrium- of kali-
umzout van een voedingszuurrest zoals
acetaat, lactaat, fumaraat, tartraat,
malaat of citraat) en/of anorganische
zouten (NaCl, KCl, fosfaat). Gelijktijdig
stijgt de pH tot 6,5-7,5, al dan niet onder
toevoeging van een bevochtigingsmiddel
zoals polyol, polydextrose, glycol of pro-
paandiol. De wateractiviteit in het pro-
duct daalt tot 0,6-0,65. Behalve de houd-
baarheid verbetert ook de kleurstabiliteit
van de groentebereidingen.

Stabiele voedingsvezel
WO 03/020054, Nordzucker AG (Dui)
De vezel volgens de octrooiaanvraag is
bedoeld voor toevoeging aan vruchtensap
tot 25% en bestaat uit difructosedianhy-
dride III (DFA III). Deze vezel is stabiel bij
een pH < 3,9. Van DFA III mag een prebio-
tisch effect worden verwacht. De aan-
vraag claimt DFA III overigens nog ruimer:
in combinatie met een oligosaccharide
met een ketenlengte van 2-10 die toepas-
baar is bij pH 2,0-5,0, is DFA III een lang
houdbare en stabiele ballaststof.

Chocoladeworst
WO 03/084353, F. Molina Ucles (Spa)
De wereldaanvraag gebaseerd op een
Spaans gebruiksmodel beschrijft een
worstje dat gecoat is met een laagje cho-
colade. Het is geschikt als snack. De
worst met chocoladecoating kan worden
gepresenteerd in allerhande vormen,
zoals schijfjes, partjes, toffees, repen en
klassieke worstvormen.

Chococreamer
WO 03/079821, University of North Carolina
(VS)
De octrooiaanvraag beschrijft een 
creamer voor hete dranken, zoals koffie
en thee, die bestaat uit melkpoeder met
een laagje chocolade. Aan de kern van
melkpoeder is een zoetmiddel van hoge
intensiteit en een bevochtigingsmiddel
toegevoegd. De chocolade smelt pas bij
een temperatuur boven de 38°C. Het pro-
duct wordt als het ware ‘geplakt’ aan een
roerstaafje (zie figuur). In de octrooiaan-
vraag is het complete productieproces
bondig samengevat.

Koffiesamenstelling
WO 03/011041, Procter & Gamble (VS)
Deze octrooiaanvraag beschrijft de berei-
ding van koffie voor consumptiedoelein-
den. Al gebruikte, met heet water geëx-
traheerde geroosterde, gemalen koffie-
bonen (zogenaamde PCGs) met 5-20%
lipiden worden in 0,5-10% versneden met
verse snelfiltermaling. Dit wordt verder
verwerkt tot een brouwsel, een extract of
een instant koffiegranulaat. De PCGs
kunnen dankzij hun lipidengehalte die-
nen voor de functionele absorptie van
ongewenste smaakcomponenten zonder
afbreuk te doen aan de waargenomen
versheid.

Octrooien in ’t kort

Ruurd Jorritsma en Olav Schmitz
Dr. R. Jorritsma en drs. O. Schmitz, 

Nederlandsch Octrooibureau, Den Haag, 070-3527553 en

070-3527545, schmitz@octrooibureau.nl.
Met behulp van een textiel scheidsmem-
braan kan avocadoboter worden bereid.

Chococreamer kan aan een lepeltje worden
‘geplakt’ en lost op in koffie of thee.


