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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.
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.

Vetafbraak in het
lichaam bevorderen
Je kunt het vet aanpakken vóór consump-
tie, maar ook daarna. Dan moet het vet-
afbrekende instrumentarium in het
lichaam wel in orde zijn. Is dat niet zo,
dan brengen de lipoproteïne-lipasen in
het vaatepitheel, die bij de vetafbraak
een belangrijke rol spelen, een signale-
ring op gang die door het lichaam wordt
begrepen als hongergevoel. En dat leidt
gewoonlijk tot voedselinname en dus ook
tot vetinname.
Deze analyse heeft een onderzoeker van
Sportmedizin Team Vertiebs GmbH uit
Zwitserland ertoe gebracht een dieetvoe-
ding te ontwerpen die tegen deze on-
gewenste vetaanrijking ingaat. Volgens
hem moeten mensen met een gestoorde
vetafbraak, en sowieso mensen die vet
kwijt willen, een voeding met ‘medium-
chain’ triglyceriden (MCT) gebruiken. Die
MCT’ s zorgen er volgens de Zwitserse
onderzoeker voor dat de energie in het
lichaam wordt gehaald uit de vetstofwis-
seling in plaats van uit de koolhydraat-

stofwisseling en dat de insulinepomp
wordt omzeild. Daardoor is het honger-
gevoel minder en wordt er dus minder
vanzelfsprekend gegeten. Dat schijnt te
gebeuren door blokkering of bezetting
van de lipoproteïnelipasen. De MCT’s
worden zonder voorafgaande splitsing
door de darmwand opgenomen.
MCT’s zijn triglyceriden van voornamelijk
C8 (caprylzuur) tot C12 (laurinezuur) vet-
zuren. Ze dienen voor een optimaal effect
te worden ingenomen met carnitine en
coenzym Q10. Extra molybdeen en extra
mangaan kunnen het vetverbrandings-
proces verder ondersteunen. Wat malt-
odextrinen en (ω-3)-vetzuren maken het
dieetpreparaat, energetisch gezien, af.
Octrooi is aangevraagd via de internatio-
nale octrooiaanvraag WO02/09534. Prak-
tische voorbeelden en experimentele
resultaten worden er helaas niet in gege-
ven. Maar hopelijk doet dat aan het effect
niet af.

Zetmeel verdringt vet op frites
Als wij Westerlingen ons wat zouden
inhouden met eten. Als wij minder en
vooral minder vet zouden consumeren.
Dan zou een groot deel van de resear-
chers in de voedingsmiddelenindustrie
werkeloos zijn. Immers een groot deel
van het speurwerk in de levensmiddelen-
branche is erop gericht ons rustig te laten
dooreten en zonder dat we dik of on-
gezond worden. Maar gelukkig, wij zijn
zo dol op fast – en dus ook fat – food, dat
onderzoekers al hun energie en creativi-
teit kwijt kunnen in het neutraliseren van
de negatieve effecten daarvan.
Fast food bij uitstek is de friet. Vraag je
een bedrijf als het Amerikaanse National
Starch om iets te doen aan het hoge vet-
gehalte van de gefrituurde aardappel,
dan mag je niet vreemd opkijken als in
hun oplossing van dit vraagstuk zetmeel
zit.
Het recept van National Starch bestaat
uit een laagje zetmeel om de frietjes.
Althans, dat is een onderdeel. De ontvet-
ting, met behoud van een prettige ver-
schijning en aangename smaak, wordt

verkregen wanneer de geblancheerde
aardappelstaafjes eerst in een pectine-
oplossing worden gedompeld, de pectine
wordt verknoopt met calciumionen, en
vervolgens een beslag van zetmeel wordt
aangebracht. Vetreducties na frituren tot
zo’n 40% zijn dan haalbaar.
In plaats van pectine kunnen ook andere
gecarboxyleerde polysachariden als
hydrocolloïden worden gebruikt. De zet-
meelcoating bestaat liefst uit verschillen-
de componenten, onder andere rijste-
bloem, voorverstijfseld (aardappel)zet-
meel, met natriumtrimetafosfaat
verknoopt maiszetmeel, tapiocadextrine
en hoog-amylosezetmeel. Door met deze
componenten en met de hoeveelheden
calcium, pectine en zetmeel te spelen,
wordt het beste compromis gevonden
tussen vetgehalte, textuur en uiterlijk. De
verschillende experimenten zijn allemaal
beschreven in de Europese octrooiaan-
vraag 1430788.

Met een zetmeelomlaagje om frites kan het
vetpercentage met 40% worden geredu-
ceerd.


