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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.

Frituurolie met nieuwe
smaak
Unilever heeft een frituurolie ontwikkeld
die bij het frituren een aangename, talg-
achtige of rundvleesachtige smaakcom-
ponent aan het gefrituurde voedingsmid-
del meegeeft. Bovendien zou de olie niet
dikmakend en niet cholesterolverhogend
zijn. Deze olie is het onderwerp van de
Internationale octrooiaanvraag WO
03/029178.
De olie is opgebouwd uit gepropoxyleerd
glycerol met 3 tot 14 propyleenoxide-een-
heden per glycerolmolecuul, dat vervol-
gens is veresterd met vetzuren van talg-
vet. Vermoed wordt dat de kleine compo-
nenten van talgvet (dat overigens voor
circa tweederde uit palmitinezuur en
oliezuur bestaat) verantwoordelijk zijn
voor de typische smaak van dierlijk vet,
die bij gefrituurde waren verre wordt
geprefereerd boven de ‘bonige’ smaak
van van soja afgeleid vet.
Om te zorgen dat de olie de consument
niet dik maakt, is de aanwezigheid van

de propoxyleeneenheden niet voldoende.
Deze moeten liefst nog aan een verdere
structuureis voldoen. De propoxyleen-
eenheden kunnen namelijk als gevolg
van hun asymmetrie op twee manieren
tussen het glycerolmolecuul en de vetzu-
ren geplaatst zijn. Voor een maximale
weerstand tegen de vetafbrekende enzy-
men van de mens moet nu de secundaire
(‘volle’) zijde van het propoxyleen zo veel
mogelijk aan de vetzuurkant zitten.
Hoe men dit precies voor elkaar krijgt,
blijkt niet uit de octrooiaanvrage, en deze
aanvullende eis staat ook (nog) niet in de
octrooiclaims. Dat zou nog een interes-
sante discussie tussen Unilever en de ver-
schillende octrooiraden kunnen opleve-
ren, omdat deze, gezien het nieuwheids-
rapport, voorlopig van mening zijn dat de
claims niet voldoende vernieuwing
inhouden. Geïnteresseerden dienen de
octrooiverleningsprocedure dus goed te
volgen.

Luchtige karamel
Aan de smaak en textuur van karamel
blijkt nog het nodige te verbeteren te
zijn. Wij vinden namelijk karamel wel lek-
ker, maar in veel etenswaren toch te zoet
en te kleverig. In handen van de onhandi-
gen onder ons, vooral kleine kinderen,
leidt dat tot onhygiënische situaties, en
bovendien zijn karamelproducten wat
moeilijk vormvast te krijgen.
De firma Masterfoods BV in het Brabant-
se Veghel verwerkt nogal wat karamel in
haar producten en voelde zich dus geroe-
pen wat aan de gesignaleerde problemen
te doen. De oplossing staat in de Interna-
tionale octrooiaanvraag WO 03/037101.
En die oplossing is, of althans lijkt, sim-

pel: men kloppe eiwit stijf en menge één
deel van het stijfgeslagen eiwit bij een
temperatuur van rond de 100°C met zo’n
tien delen karamel. Meer of minder mag
ook, dat hangt van de gewenste structuur
van het product af.
De karamel zelf heeft een conventionele
samenstelling: zo’n 75% suikers, circa
10% vet, wat melkcomponenten en de
rest water. Hierin wordt dus het gehydra-
teerde, geklopte eiwit heet opgenomen.
Dit coaguleert en geeft het product een
stabiele matrixstructuur. Vervolgens zijn
er allerlei combinaties met chocolade,
koek, drop, munt, boter, noten, enzo-
voorts, mogelijk, die de vorm krijgen van
snoepjes, ijs, broodbeleg.
De simpel lijkende oplossing is kennelijk
op dit gebied toch baanbrekend. In het
bij de internationale aanvraag gevoegde
nieuwheidsrapport heeft de Europese
Octrooiraad maar één document
genoemd, een Frans octrooi uit 1992. En
ook daar zou de essentie van de nu ont-
wikkelde techniek niet in te vinden zijn.
De octrooiclaims van Mars lijken dus
gerechtvaardigd.

Karamel krijgt een
betere smaak en
textuur door het
toevoegen van
geklopt eiwit. Mas-
terfoods heeft een
octrooiaanvraag
ingediend voor een
vernieuwde recep-
tuur.
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Apparatuur
Schenkverpakkingsmachine
WO 02/04312, Tetra Laval Holdings & Finan-
ce (Zwi)
De machine maakt verpakkingsmateriaal
voor individuele schenkverpakkingen
voor bijvoorbeeld vruchtensap, waarbij
het materiaal al is voorzien van vouwril-
len en geprelamineerde openingsgaat-
jes. Er wordt gebruik gemaakt van opti-
sche sensordetectie. Een controle-een-
heid corrigeert kleine afwijkingen in de
positie van de gaatjes. Uitgangsmateriaal
is een rol verpakkingsmateriaal.

Handzame verwarmer
WO 02/067737, Nestlé SA (Zwi)
Het octrooi betreft een compacte draag-
bare box met deksel. De verhitting vindt
plaats door plaatverwarming opgewekt
door elektriciteit (Ohmse weerstand).
Door geleiding wordt warmte overgedra-
gen (0,45-1,2 W/cm2). De (kleinschalige)
verwarmer is geschikt voor levensmidde-
len die uit de koeling komen en snel
moeten worden verhit.

Komfoorplaat
WO 03/049504, W. Burk (VS)
De beschreven komfoorplaat is zeer
geschikt voor het warmhouden van
bereid voedsel in kantines, grootkeu-
kens, catering en dergelijke. De geïso-
leerde plaat volgens deze octrooiaan-
vraag is voorzien van een los deksel en
bevat in de bodem een uitsparing waarin
zich een elektrisch inductie-element voor
verhitting bevindt. Verder is er een geïn-
tegreerde geperforeerde dunne staal-
plaat aanwezig ter bevordering van een
gelijkmatigere warmtespreiding.

Reinigen
Oppervlaktereiniging
WO 03/057378, Food Pro Systems ltd. (VK)
De uitvinding volgens deze octrooiaan-
vraag is bedoeld voor het snel en grondig
reinigen van oppervlakken die in aanra-
king komen met voedsel, zoals bijvoor-
beeld een lopende band, een werktafel,
een vleeshakblok of een broodplank. Het
apparaat heeft veel weg van een stofzui-
ger die is voorzien van een sproeikop
waaruit heet water/stoom wordt

gesproeid op het oppervlak. Hierbij vindt
direct afzuiging plaats.

Spuitmondreiniging extrusie
WO 03/001932, Rospen Ind. ltd. (VK)
Deze octrooiaanvraag betreft het mecha-
nisch reinigen van de spuitmonden of
rooster/zeefgaten van extruders voor
deegpasta’s van aardappelproducten.
Schilletjes en aankoeksel worden verwij-
derd met behulp van een roterend mes
door schrapen of vegen of met een reini-
gingsvloeistof (water). Deze processen
kunnen ook worden gecombineerd. Na
iedere individuele extrusiebatch volgt
een reinigingsslag. Door de extruder
meerloops uit te voeren en in fase om
beurten te extruderen en te reinigen, kan
volcontinu worden doorgeproduceerd.

Ingrediënten
Vetarm cacao-extract
EP 1346640, Nestlé S.A. (Zwi)

Deze Europese octrooiaanvraag betreft
een cacaobonenextract dat in vitro is
gefermenteerd (4 tot 72 uur, 40 tot 55°C)
en met azijnzuur is geëxtraheerd. Het
extract is arm aan vet en rijk aan bioactie-
ve antioxidanten, zoals polyfenolen (10-
200 mg/g epicatechine equivalent). Het
verkregen cacao-extract vindt toepassing
in voedingsmiddelen voor mens en dier.

Nieuw karamelproduct
WO 03/068000, Bariatrix Products Int. (Can)
In deze octrooiaanvraag is een karamel-
product met de bereidingswijze beschre-
ven. Het product bestaat uit water, kool-

hydraat (suiker), tarwe-eiwit (gluten),
olie en smaakstof. Tevens is een voe-
dingsreep (energy bar) beschreven waar-
in dit nieuwe karamelproduct is toege-
past. De ingrediëntenclaims zijn zo breed
opgesteld dat een flinke beperking te
verwachten is. Het valt zelfs te bezien of
deze karamel wel echt zo ‘nieuw’ is.

Supplementen
Micronutiëntfosfaten
WO 03/013550, Vital Health Sciences pty ltd
(Aus)
Deze octrooiaanvraag betreft een dieet-
annex gezondheidssupplement dat een
effectieve hoeveelheid aan micronutriënt
(vitamines) bevat, zoals tocoferol, ubi-
quinol, ascorbinezuur, retinol, tocotrië-
nol en mengsels daarvan in fosfaatzoute-
of fosfatidylvorm. Het supplement kan, al
dan niet met lysine, arginine of laurylimi-
nodipropaanzuur, worden toegevoegd
aan bijvoorbeeld sportdrank, koekjes en
repen.

Voedingsvezeladditief
WO 03/020054, Nordzucker AG (Dui)
De ballaststof difructosedianhydride III
(DFA III) kan worden toegevoegd aan sap
als een prebiotisch voedingsvezel, even-
tueel in combinatie met oligosaccharides
van het type glucose x-fructose (x = 1-9).
De ballaststof blijft zelfs bij een pH-waar-
de beneden 3,9 voldoende stabiel gedu-
rende de houdbaarheidstermijn van de
drank. Het DFA III-gehalte dat is
geclaimd bedraagt op gewichtsbasis 0,01
tot 25%.

Dieetsupplement
WO 03/013270, Rhodia (VS)
Deze octrooiaanvraag betreft een calci-
umverrijkt supplement geschikt voor
poeder-, tablet- en vloeibare vorm. De
met calcium verrijkte samenstelling
bevat 1,3 tot 2,2 gewichtsdelen calcium
in verhouding tot de gewichtshoeveel-
heid fosfor (mono-, di- en tricalciumfos-
faat). Eventueel kunnen vitamines D,
B12, B6 en F (folaat) aanwezig zijn ter
begunstiging van het beendergestel.
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