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Octrooien

Intermediaire zuivelingrediënt
WO 03/090545, Dairy Development Specia-
lists Inc. (VS)
Het betreft een proces ter verkrijging van
een gewenste eiwit/vetratio voor een tus-
seningrediënt uit melk van een bepaald
eiwit- en vetgehalte waarbij men: 1) de
melk scheidt in taptemelk en room, 2) de
taptemelk scheidt in een eiwitrijk reten-
taat en een permeaat, 3) het permeaat
verwijdert, 4) het eiwitrijke retentaat ver-
der scheidt in een concentraat en een
effluent dat men 5) verwijdert, en 6) de
room van stap 1) vervolgens opmengt
met het concentraat van stap 5) voor het
verkrijgen van de intermediaire zuivel-
ingrediënt als een geconcentreerde slurry
met de gewenste eiwit/vetratio.

Frisse fruitcocktailmixen
WO 03/020869, Rich Products Corp. (VS)
Mixen voor de bereiding van vriescock-
tails zoals Margarita, aardbei Daquiri en
Pina colada worden beschreven in deze
octrooiaanvraag. Hierbij is kenmerkend
dat bij bevriezing juist geen ontmenging
(< 10% na 1 uur) optreedt van de fruit-
bestanddelen die 40 tot 55% van de mix
uitmaken. Een en ander wordt bereikt
door de viscositeit van de mix te houden
tussen 200 en 1.000 mPa s, terwijl de

fruitdeeltjes maximaal enige honderden
microns mogen bedragen (afhankelijk
van het type fruitvezel).

Smaakmakend rietje 
WO 03/101226, Peter Baron (Aus)
Het rietje bevat een poreuze vulling van
wateroplosbare korreltjes die een aroma-
concentraat bevatten. De smaakstoffen
komen vrij bij contact met vocht – bij het
opzuigen van water door het rietje ont-
staat de limonadesmaak. Het rietje is aan
de uiteinden voorzien van poreuze stop-
jes om te voorkomen dat de aromapellets
eruit vallen.

Traceerbaar discodrankje
WO 03-099039, Anglia Polytechnic 
University (VK)
Donald Keiller heeft een discodrankje

uitgevonden en daar via de universiteit
een octrooiaanvraag op ingediend. Toe-
voeging van bepaalde fluorescente ver-
bindingen van het type fycocyanine, uro-
biline en fycoerytheïne maken enerzijds
het drankje visueel aantrekkelijk en ver-
schaffen anderzijds een soort vingeraf-
druk zodat herleiding en authenticiteit
van de producent zijn gewaarborgd.

Caloriearm en culinair
WO 03/075674, Progress en SAI Chimie (Fra)
Het gaat bij deze octrooiaanvraag om
een hittebestendige, zeer eiwitrijke 
crème-fraîche-achtige basis in de vorm
van poeder of tablet met ten minste 75%
aan eiwit op drogestofbasis. De basis kan
worden toegepast bij de bereiding van
kant-en-klaarmaaltijden, zoals instant-
soep of smaakdranken. Verdere verrij-
king met een scala aan mineralen en vita-
mines zijn tevens geclaimd. Doel is een
culinaire smaak met minder calorieën.
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Een rietje met oplosbare aromakorrels geeft
aan water een limonadesmaak.
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Octrooirubriek
VMT bericht regelmatig over  oc-
trooien van de voedingsmiddelen-
technologie  in samenwerking met
het Nederlandsch Octrooibureau.
De octrooigemachtigden, merken-
gemachtigde en juristen van het
Nederlandsch Octrooibureau
bemiddelen bij het aanvragen en
verwerven van octrooi-, merken-
en modellenrecht in Nederland en
daarbuiten.

Bananenwijn
De firma Le Banane – what’s in a name –
uit het Waalse Gembloux heeft een inter-
nationale octrooiaanvraag ingediend
(publicatienummer WO 2004/018613)
voor de bereiding van een gefermenteer-
de bananendrank. Het bereidingsproces
in enigszins analoog aan dat van wijn,
uiteraard met bananen in plaats van met
druiven. Er is één belangrijk verschil: een
relatief droge vrucht als een banaan
levert te weinig most op, die bovendien
niet van de goede samenstelling is voor
vergisting. Volgens Le Banane is de
oplossing van dit probleem: eerst de zo
rijp mogelijke, nog net niet rotte, vruch-
ten een half uur koken voor de vergisting.
Daardoor wordt het in bananen zo rijke-
lijk aanwezige zetmeel afgebroken tot
vergistbare suikers. 
De werkwijze is als volgt: De voor-
gekookte vruchtenmassa laten uitlekken
en eventueel uitpersen. De verkregen
most met water aanlengen, suiker, zure
ammoniumfosfaat en gist toevoegen.
Halverwege het vergistingsprocess nog

eens extra suiker toevoegen en aan het
eind, wanneer het vocht voor zo’n 12%
uit alcohol bestaat, de reactie stoppen
door toevoeging van kaliumbisulfiet.
Behalve het enzymatische proces stop-
pen doet het bisulfiet ook dienst als
antioxidant. Vervolgens nog eventueel
melkzuur toevoegen, klaren met kiezel-
sol, desgewenst gelatine en nog eens
bisulfiet toevoegen. Na filtreren is dan
een smakelijke alcoholhoudende drank
verkregen, die – zo zegt de octrooiaan-
vraag – veel beter harmonieert met
gerechten uit de tropische en sub-
tropische keuken dan wijn en bier.

Ook bananen
zijn een geschik-
te basis voor
wijn.


