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Octrooiselectie

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 aanbod
van gepubliceerde octrooien op
het gebied van de voedingsmidde-
lentechnologie en verwante terrei-
nen. 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 medewer-
kers.

Octrooirubriek

Reometer met nieuw blad

octroo i s e l e c t i e

staat tot het hoogteverschil van het blad
over een omwenteling. Dan doet de reo-
meter zijn werk op de best produceerba-
re wijze.
Ook in Europa loopt een octrooiprocedu-
re (publicatienummer EP-A-1102053),
maar die is nog niet afgesloten.

Het Britse Stable Micro Systems Limited
heeft in de Verenigde Staten octrooi
(6,481,267) verleend gekregen op een
verbeterde reometer. De verbetering
moet volgens het octrooi worden gezocht
in de herhaalbaarheid van de metingen
met materialen van verschillende bruto
dichtheden.
Een reometer is in het algemeen een
roerblad dat draait in een materiaal
waarvan de viscositeit moet worden
gemeten. Daarbij zijn de krachten die het
materiaal als gevolg van de draaiende
beweging doorgeeft een maat voor de
viscositeit: hoe meer kracht het materiaal
doorgeeft, hoe hoger de viscositeit. Het
bijzondere van de nu geoctrooieerde reo-
meter is de vorm van het blad in combi-
natie met een verticale beweging die het
(horizontaal) draaiende blad ten opzichte
van het te meten materiaal maakt. De
vorm is zodanig dat de schuinte van het
roerblad – gezien in horizontale richting
loodrecht op de draaias – in verhouding

Enzymatische bereiding
van terpenen
“Werkwijze voor het omzetten van een
substraat in een omzettingsproduct door
het onderwerpen van het substraat aan
een enzym dat is afgeleid van een sesqui-
terpenen bevattend organisme.” Zo
breed is de claim die Plant Research
International BV uit Wageningen legt in
zijn Internationale octrooiaanvraag WO
03/025193. Of die claim ook in die
omvang gehonoreerd wordt, valt nog te
bezien. Een reden voor twijfel is dat de
Wageningse uitvindersonderzoekers een
deel van hun vinding al vóór de priori-
teitsdatum van de aanvraag hadden
gepubliceerd en dat deel is dan per
definitie niet meer nieuw en dus niet
octrooieerbaar. Hoe belangrijk dat deel
is zal in de verdere verleningsprocedure
worden uitgezocht. 

Sesquiterpenen
Sesquiterpenen, onverzadigde en/of
cyclische C15-koolwaterstoffen opge-
bouwd uit drie isopreeneenheden, en
daarvan afgeleide alcoholen, aldehyden,
ketonen en carbonzuren, zijn belangrijke

geur- en smaakstoffen en hebben soms
ook een antimicrobiële of anticarcino-
gene werking.
De octrooiclaim is gebaseerd op onder-
zoek aan de biosynthese van sesquiter-
penen in de wortel van de cichoreiplant.
Het enzym germacreen-A-hydroxylase
dat zich in die wortel bevindt en dat ver-
antwoordelijk is voor de oxidatie van ger-
macreen, een gesubstitueerd cyclodeca-
dieen, naar een overeenkomstige alco-
hol, blijkt ook andere sesquiterpenen om
te zetten in alcoholen. Een ander enzym,
gerelateerd aan cytochroom p450, uit
dezelfde wortel, is in staat een volgpro-
duct, een germacreenzuur, weer om te
zetten in een lacton. Weer een ander
enzym heeft dehydrogenasewerking.
Aldus blijkt er een batterij aan enzymen
te zijn waarmee ook op industriële schaal
de productie van de economisch interes-
sante sesquiterpenen moet kunnen wor-
den uitgevoerd. 
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Starters
Glutenvrije startercultuur
WO 02/065842, Piëmonte Import Warenhan-
del GmbH (Dui)
Voor glutenvrij brood en overige bakke-
rijwaren voor mensen met glutenallergie
is een startercultuur beschreven
bestaande uit gevriesdroogd zuurdeeg
cultuursubstraat (melkzuurbacterie), een
dragersubstraat van meel van rogge,
haver, maïs en dergelijke en eventueel
aanvullende hulp- en bewerkingsadditie-
ven. Het gaat hierbij het om L. Fermen-
tum en een meeldeeltjesgrootte van 150-
200 µm met als bijzonder additief circa
100 ppm fytase.

Gemengde startercultuur

WO 03/067997, Caldwell Biofermentation
Canada (Can)
De culture uit deze octrooiaanvraag
bevat een mengsel van melkzuurprodu-
cerende gisten, bijvoorbeeld Kluyvero-
myces lactis en Saccharomyces diastati-
cus, dat de groei van bedervende en/of
ziekteverwekkende micro-organismen
tegengaat of deze micro-organismen
afdoodt bij de melkzuurfermentatie van
groenten.

Eieren
Gedehydrateerd eiproduct

WO 03/009693, Canadian Inovatech Inc.
(Can)
Het betreft in deze octrooiaanvraag een
werkwijze voor het verkrijgen van gede-
hydrateerd eiproduct. Hierbij wordt het
ontschaalde ei of de dooier dan wel het
eiwit in vloeibare toestand gemengd met
een al dan niet gemodificeerd eiwitpoe-
der van dierlijke of plantaardige origine
(albumine, wei-eiwit). Vervolgens vindt
verdamping van het vocht plaats bij 45
tot 80°C op een droger.

Eierpasteurisatie

WO 03/024249, Richard J. Dibbs (VS)
Met behulp van microgolven vindt het
industriële pasteurisatieproces van
eieren in de schaal plaats volgens de
octrooiaanvraag. De eieren worden over
een lopende band aangevoerd, gewo-

gen, passeren een selecteur, een wassta-
tion en komen dan door de magnetron
om gewichtsafhankelijk met microgolven
te worden ingestraald. De temperatuur
wordt vervolgens gedurende 10 tot 90
minuten tussen 50-60°C gehouden in
een verderop aanwezige hetelucht/
stoomstoof. Daarna koelt een koeler de
gepasteuriseerde eieren binnen 1 tot 20
minuten terug tot 25 tot 40°C.

Eierschieten met ijs

WO 03/059586, John H. Hebrank (VS)
Het gaat in deze octrooiaanvraag om
zowel een werkwijze als een apparaat
voor industriële toepassingen van eier-
prikken. De aandrijving van de eierprik-
ker kan elektromagnetisch (spoel),
pneumatisch (gecomprimeerd gas/vloei-
stof) of mechanisch (veer, zwaarte-
kracht) zijn uitgevoerd. Door de prikker
met tenminste 1.000 tot 100.000 Hz
piëzoelektrisch te laten vibreren, wordt
een afdoende eierschaalpenetratiesnel-
heid van > 75 cm/sec verkregen. De
‘prikker’ zelf kan een naald zijn of uit
bombardering met ijskogeltjes bestaan.

Verpakkingen
Lichtwerend vloeistofkarton

WO 03/029099, Tetra Laval Holdings &
Finance (Zwi)
De verpakking volgens deze octrooiaan-

vraag, geschikt voor bijvoorbeeld melk of
vruchtensap, betreft een laminaat van
gebleekt papier met een thermoplasti-
sche harslaag (PE, LLDPE, PP, PVC, en
dergelijke) waartussen zich een lichtwe-
rende barrièrelaag (al dan niet opge-
dampte aluminiumfolie) bevindt. Tijdens
de productie wordt de lichtdichtheid van
de verpakking gecontroleerd.

Aluminiumlaminaat

WO 03/057476, Hydro Aluminium Deutsch-
land GmbH (Dui)
Het beschreven aluminiumlaminaat is
bedoeld voor het maken van verpak-
kingsmaterialen die scheur- en prikbe-
stendig zijn. Het laminaat is opgebouwd
uit een of meerdere lagen van aluminium
en geëxtrudeerd scheurbestendig ther-
moplastisch polymeer (polyamide, poly-
ester, HDPE, Vectra, Xydar en dergelijke)
die middels lijmlagen met elkaar zijn ver-
bonden. In totaal kan het laminaat van
deze octrooiaanvraag bestaan uit tot wel
acht laagjes. Het productieproces staat
eveneens beschreven.

Reinigen
Handschoenafwasmachine

WO 03/037536, Gjerstrup Trading AS
(Den)
Slachters in de vleesindustrie dragen
speciale handschoenen, schorten en jas-
sen ter bescherming tegen scherpe voor-
werpen als messen en dergelijke. De
handschoenen dienen regelmatig gerei-
nigd te worden. Volgens de uitvinding in
deze octrooiaanvraag worden de meta-
len maliënkolderhandschoenen (apart
van het slachtbestek) in een speciaal
daartoe uitgeruste afwasmachine
gestopt en vervolgens middels hoge
drukreiniging (>60 bar) gereinigd. De
procesgang bestaat uit voorspoelen,
wassen en naspoelen. De handschoenen
kunnen eventueel op een soort kapstok
op wielen (trolley) worden gestoken. Die
kapstok kan in zijn geheel de afwas-
installatie worden ingereden.

Octrooien in ’t kort


