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Conagra Foods uit het Ameri-
kaanse Omaha (Nebraska)
heeft een brood ontwikkeld

dat een heilzaam effect op de bloed-
suikerspiegel moet hebben. De rege-
ling van de bloedsuikerspiegel
gebeurt van nature door insuline.
Wanneer dat mechanisme onvol-
doende werkt, kunnen de daarmee

samenhangende gezondheidsrisico’s
worden tegengegaan door het nutti-
gen van voedsel met een lage glyce-
mische index (GI). De GI van glucose
is per definitie 100, en gewoon wit-
brood heeft een GI van circa 70.
Conagra beoogt een brood met een

glycemische van minder dan 55,
liefst minder dan 50. Dat is van
belang ter voorkoming van diabetes,
maar ook hart- en vaatziekten en
overgewicht zouden ermee kunnen
worden tegengegaan.

Om die GI-waarde te bereiken moet
het brood volgens de Internationale
octrooiaanvraag WO 03/037105 van
Conagra Foods naast tarwebloem een
relatief hoog gehalte aan oplosbare
vezels hebben. De oplosbare vezel 
(= onverteerbaar koolhydraat) moet
deels afkomstig zijn uit zaden of gra-
nen zoals haver (in het bijzonder
‘waxy hulless’ haver), gerst en derge-
lijke. Voor een ander deel moet de
oplosbare vezel bestaan uit bewerkte
vezel; daarbij gaat het vooral om pec-
tine, guar of psyllium. De oplosbare
vezel bestaat voor ten minste 0,2%,
maar liever enkele procenten, uit
bètaglucan, op een drogestofbasis
van 42%.

Naast deze essentiële bestanddelen
(essentieel voor het gezondheidsef-
fect én essentieel voor de octrooi-
claims) kan het brood vele andere
componenten bevatten, waaronder
uiteraard ook onoplosbare vezels,
zoals een goed brood betaamt. De
diverse voorbeelden in de octrooi-
beschrijving helpen degene die de
nieuwe broden wil bereiden verder. ■
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Vruchtensappen kunnen wor-
den versterkt met calcium-
zouten, onder meer ter ver-

betering van de voedingswaarde van
de sappen. De bekende calciumzou-
ten zoals gluconaat, acetaat, fosfaat,
chloride, carbonaat en de tot nu toe
voorgestelde combinaties daarvan
blijken niet geheel probleemloos,
omdat zij leiden tot kleurverande-
ring als gevolg van complexering of
pH-verandering van de anthocyani-
nen die in de vruchten aanwezig

zijn. De met versheid en aantrekke-
lijkheid van het fruit geassocieerde
kleur, zoals rood of oranje, kan dan
gaan verlopen naar bruinachtig, wat
uiteraard ongewenst is. Bovendien
zijn niet alle calciumzouten en com-
binaties daarvan neutraal van
smaak.

De vinding waarvoor het Gorin-
chemse Purac (onderdeel van het
CSM-concern) in zijn  Internationa-
le octrooiaanvraag WO 03/024250
het tijdelijk alleenrecht vraagt,

betreft een speciale combinatie van
calciumzouten, en wel ten minste
50% organisch calciumzout en ten
minste 20% anorganisch calcium-
zout. Diverse voorbeelden van
mogelijke anorganische en organi-
sche zouten worden gegeven, maar
de voorkeur gaat toch vooral naar de
combinatie calciumlactaat en calci-
umchloride of calciumfosfaat. Die
combinaties zijn volgens de aan-
vraag het beste qua kleur en smaak.
■
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Octrooien in ’t kort
Dranken

Vruchtendranken
WO 03/043446, Yang Baokan (VS)
De samenstelling van de drank
waarop octrooi is aangevraagd, is
als volgt: 10% eiwitbron, tot 30%
koolhydraatbron, tot 3% aan voe-
dingszuur en 5 tot 40% vruchten-
sappen. De pH is < 4 en de visco-
siteit < 40 mPa.s. Op industriële
schaal is een batch van 15.000 l
gemaakt met onder andere wei-
eiwithydrolysaat, sucrose, fructo-
se, appelzuur, fosforzuur en tro-
pisch sapconcentraat. De drank
wordt afgevuld in aluminium
blikjes met vloeibare stikstof.
Hierbij wordt nog een druppel N2
aan het sap in het blikje wordt
toegevoegd voor de juiste druk.

Sojamelkdranken
WO 02/249459, Michigan Biotech
Institute (VS)
Octrooi is aangevraagd voor een
suspensie bestaande uit een fase
van 5-80% (sojamelk, vruchtensap
en/of groentesap), tot 3% gomba-
sis stabilisator en een fase met
aminozuur (lysine), voedingszuur
(appel- of citroenzuur, pH 3,0-
4,6) en een metaalion (magnesi-
um). De drank blijft na menging
minimaal twee weken stabiel bij
kamertemperatuur en meer dan
drie maanden in de koelkast. Een
uitgebreid scala aan overige addi-
tieven is expliciet mee geclaimd.

Bakkerijproducten

Houdbare bakkerswaren
WO 03/024231, Aurora Foods Inc.
(VS)
Octrooi is aangevraagd op een
mengsel dat de houdbaarheid van
bakkerijwaren verlengt tot meer
dan 14 dagen. Het mengsel bevat
zout (Na, Mg of Ca bij voorkeur)
van een voedingszuur zoals pro-
pion-, sorbine-, fosfor-, citroen-,
azijn-, melk- of benzoëzuur, guar
of Arabische of xantaangom, een
enzym uit het rijtje amylase, pro-
teïnase of pentosanase. In het
octrooi wordt het voorbeeld
genoemd van een bagel, die ten
minste 26 dagen vers blijft.

Bakkerijmelkpoeders
WO 03/013258, Snow Brand Milk
Products Co. Ltd. ( Jap)

In het octrooi worden melkpoe-
ders beschreven die zijn bedoeld
als verbeterd rijsmiddel voor zoe-
te bakkerijproducten zoals brood,
pannenkoeken, cakes, taarten.
Hieraan wordt 4-10% niet-eiwit
stikstof (zoals ureum) toegevoegd
aan volle-, halfvolle- of karne-
melkpoeder of weipoeder, melk-
mineralen, wei-eiwitconcentraat
of melkeiwitconcentraat.

Verpakkingen

Magnetronverpakking
WO 03/039202, G. Chisholm en S.
Whitmore (VS)
Het octrooi betreft een semi-rigide
magnetronbestendige verpakking
voor voedsel. De verpakking kan
beker-, puntzak- of eivormig zijn
en is goed in de hand vast te hou-
den. Het materiaal heeft een
gelaagde structuur waarbij een
microgolfgevoelig laminaat is aan-
gebracht aan de binnenzijde, terwijl
de buitenzijde juist uit een ther-
misch isolerend materiaal bestaat.

Scheurstripverpakking
WO 02/94680, Schreiber Foods Inc.
(VS)
De beschreven verpakking is
bedoeld voor verpakte verswaren
zoals kaasplakjes. De scheurstrip
zorgt daarbij voor hygiënische,
makkelijke opening. Een los
hoekje geeft de eindgebruiker de
mogelijkheid de verpakking zon-
der veel omhaal te verwijderen. 

Verrijkt

Laagcalorisch zoetmiddel
WO 02/087359, Pepsico Inc. (VS)
Het octrooi betreft een zoetmiddel
voor toepassing in plaats van of
naast gangbare suikers in bijvoor-
beeld frisdranken, sappen of ijsjes.
Doel is om de calorische waarde
per eenheid product te verlagen
zonder dat daarbij de smaakper-
ceptie wijzigt. Het zoetmiddel
bestaat uit een combinatie van de
suikeralcohol erithrytol (0,1-3,5%)
en D-tagatose (0,2-0,9%). Andere
suikeralcoholen zoals sorbitol,
mannitol, xylitol, maltitol en lacti-
tol zijn mee geclaimd.

Dieetsauzen
WO 02/11565, Idebio SL (Spa)
Bij dit octrooi gaat het om dikke
sauzen van het type ketchup waar-

bij aan de zurige oplossing (pH 4-
6) chitosan met een deacetylisatie-
graad van 70-90% is toegevoegd.
De chitosan zorgt er voor dat vet-
ten minder goed in het darmstel-
sel worden geresorbeerd en daar
wordt je minder dik van.

Vezelrijke ‘boter’
WO 02/096211, G. Takahashi et al.
(Bra)
Het octrooi betreft een voedings-
middel met margarine/boterachtige
karakteristieken met een verhoogd
gehalte aan voedingsvezel (bij voor-
keur 3-15%). De vezel bestaat uit
niet zetmeelhoudende
(oligo)sacchaides zoals oligofructo-
se, oligoglucose en dextrines of is
bereid op basis van acaciagom
(galactose/arabinose). De ‘boter’ is
verrijkt met de vitamines A en E en
is smeerbaar bij kamertemperatuur.
De vezels kunnen ook in allerhande
spreads worden toegepast.

Dieetdrank
WO 02/065861, Frigo und Co Scient.
Food & Fun (Oost)
Het drankje waarop octrooi is
aangevraagd appelleert aan Red
Bull. Een extract van granaatappel
en de Afrikaanse yamwortel in
siroopvorm wordt met water
gemengd tot een concentratie van
0,5-1 g/l. Deze nieuwe samenstel-
ling verbetert het afvallen en
zorgt voor een jong gevoel,
beweert het bedrijf. Tevens kan
ook het uit het Zuid-Amerikaanse
oerwoud stammende plantje
Guarana in siroopvorm in combi-
natie met carnitine en chroom-

gluconaat worden bijgemengd
(0,35-2,1 g/l).

Verhitting

Zelfopwarmend drankblikje
WO 01/91621, Thermotic Develop-
ments Ltd. (VK)
Het octrooi is gebaseerd op het
feit dat water met ongebluste kalk
(CaO) een exotherme reactie
geeft. De reactie is veilig want de
verhitting is begrensd tot de
kooktemperatuur van water. Met
de geproduceerde warmte wordt
dan het drankje opgewarmd, bij-
voorbeeld koffie. Het water en de
kalk bevinden zich in twee com-
partimenten van de opwarmhuls
(die zich op zijn beurt weer in het
drankblikje bevindt). De compar-
timenten zijn gescheiden door
een barrière die met een doorn
doordringbaar is. Door met de
duim de onder- of bovenkant van
het blikje in te drukken, wordt de
opwarming in gang gezet.

Magnetrondoos voor pizza’s
WO 03/051128, Seba (Fra)
De platte kartonnen doos met
scheurrand, bedoeld voor oven of
magnetron, is aan de binnenzijde
voorzien van een antiaanbaklaag
(bijvoorbeeld teflon). De doos
met de al dan niet bevroren pizza
kan in zijn geheel de magnetron
of heteluchtoven worden inge-
schoven. Zowel ontdooien als
opnieuw opwarmen simultaan
van de boven- als de onderzijde
behoort tot de mogelijkheden (zie
figuur).

Pizza’s opwarmen in de magnetron is mogelijk met deze nieuwe verpakking.


