
 بيانات أساسية

    رقم وتاريخ الوارد

   1982/1203  رقم الطلب

   5/19/1982  تاريخ الطلب

   1203  رقم البراءة

  اسم األختراع
PROCESS FOR THE PREPRATION OF ALCOHOL-FREE 

DRINKS WITH A YEAST AROMA.   

   .عملية من اجل تحضير مشروبات خالية من الكحول باستخدام نكهة او شذى خميرة ( عربى)اسم األختراع 

   77:عدد الجريدة   20/04/1985  تاريخ النشر

   7/21/1985  تاريخ منح البراءة

  عدد االدعاءات
 

  ملخص الوصف الفنى

To prepare alcohol – free drinks with a yeast aroma, such as 

alcohol – free beer, an aqueous starting liquid containing 

nutrients and / or flavour substances is used the starting liquid 

can be prepared by mixing a nutrient and / or flavour substance 

concentrate with water, a yeat is removed from a fermentation 

process and is freed from the fermented liquid, the starting liquid 

and the yeast are brought into contact with one another , and in 

particular at such low temperatures that virtually no alcoholic 

fermentation occurs, the starting liquid and the yeast are left in 

contact with one another until the aroma substances of the yeast 

have diffused from the cell into the liquid and the yeast has 

exerted its reducing effect.   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

جل تحضير مشروبات خالية من الكحول باستخدام شذى او نكهة خميرة مثل من ا

خالية من الكحول، فانه يتم استعمال سائل اولي مائي يحتوي على مواد التغذية  بيرة

/ المواد المنكهة، يمكن تحضير السائل االولى عن طريق مزج مادة التغذية و  او/ و

الة الخميرة من عملية التخمير ويتم اطالقها المادة المنكهة مع الماء، يتم از او مركز

السائل المتخمر، يتم تالمس السائل االولى مع الخميرة بعضهما ببعض وبالتحديد  من

درجة حرارة منخفضة ال يحدث عندها عمليا أي عملية تخمير كحولية يترك  عند

ذية والخميرة متالمسين بعضهما ببعض حتى يتم انتشار المواد الش السائل االولى

 .الخلية الى الداخل السائل وتقوم الخميرة ببذل تاثيرها المنخفض المنكهة للخميرة من

  

   SWITZERLAND  بلد المنشأ

 

 التصنيف الدولى

    بيانات التصنيف الدولى

 



 األسبقية

   AT 04/01/1982 IN SWITZERLAND 2-11/82  بيانات األسبقية

 

 المالك

   بروري فيلد شلوسشين ( عربى)اسم المالك 

   سويسرا،راينفيلدين 0134سي اتش  ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   BRAUEREI FELDSCHLOSSCHEN ( التينى)اسم المالك 

   CH-4310 RHEINFELDEN, SWITZERLAND ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

   فريتز شور ( عربى)اسم المالك 

   .سويسرا، ماجدين 0044 -سي اتش 7ايجماتفيغ  ( عربى)العنوان 

   ( عربى)النشاط 

   FRITZ SCHUR ( التينى)اسم المالك 

   EGGMATTWEG 7, CH-4465 MAGDEM, SWITZERLAND ( التينى)العنوان 

   ( التينى)النشاط 

 

 الوكيل

   سابا وشركاهم للملكية الفكرية ( عربى)اإلسم 

   034414/33303ب .عمان ص ( عربى)العنوان 

 

 المخترعون

   فريتز شور ( عربى)اإلسم 

   . ( عربى)العنوان 

   FRITZ SCHUR ( التينى)اإلسم 

   . ( التينى)العنوان 

 


