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Inhoud



• Het gebruik van zoethout is al eeuwen oud. Meer 
dan 7000 jaar geleden werd zoethout al gebruikt in  
China en India als medicijn. 

• Later volgenden ook de Grieken en Romeinen. 
• Zoethout zit in alle drop zoals wij deze nu kennen
• In Italië ligt de oorsprong van de eerste versie van 

echte pure drop; met als enige ingrediënt 
zoethoutwortelextract en suiker. Dat was in 1731. 

• De drop zoals wij die nu kennen, met suiker en 
andere ingrediënten is ontstaan Engeland in 1760. 

• In andere landen noemen ze andere soort snoepjes 
ook drop, terwijl ze soms niet eens op drop lijken.

Geschiedenis van drop



• Je hebt Zoete en Zoute Drop

• De Drop kan hard en zacht zijn

• Vanuit deze 4 kan je veel combinaties maken zoals 
Hard Zoete Drop en Zacht Zoute Drop

• Ook is er Drop met een smaakje, zoals Dropfruit, 
Honingdrop en Milkshake

• Er zijn dus veel soorten drop te koop

Soorten drop



Wat heb je nodig voor drop?

Zoethoutwortel

Melasse (zoetstof)

Kristalsuiker

Zetmeel

Kleurstof

Salmiakzout



Hoe maak je drop bij Harlekijntjes?



• Hoeveel kg drop eten we in Nederland per jaar?
• A) 32 miljoen kilo
• B) 27 miljoen kilo
• C) 13 miljoen kilo

• Waar is drop zoals wij deze nu kennen voor het eerst gemaakt?
• A) China 
• B) Engeland
• C) Griekenland

• Wat vinden wij in Nederland het lekkerste drop?
• A) Zoute drop
• B) Zoete drop
• C) Drop met een smaakje

Quiz



• Hoeveel kg drop eten we in Nederland per jaar?
• A) 32 miljoen kilo
We eten in Nederland 32 miljoen kilo drop per jaar. Dat is ongeveer 2 kilo per persoon per jaar. 

• Waar is drop zoals wij deze nu kennen voor het eerst gemaakt?
• B) Engeland
De drop zoals wij die nu kennen, met suiker en andere ingrediënten is ontstaan Engeland in 
1760. 

• Wat vinden wij in Nederland het lekkerste drop?
• B) Zoete drop
In Nederland eten we het allerliefste zoete drop. Een leuk weetje is dat Harlekijntjes Zachte
Zoete Drop het meest gegeten drop is in Nederland.

Quiz antwoorden


