


Snoepen bestaat al hééél lang. 

Natuurlijk werd er in de oertijd anders gesnoept dan nu. Toen bestonden er nog geen 

winegums, spekjes of UFO’s … maar at men bessen en ander zoet fruit. Al snel werd 

ontdekt dat honing het fruit nog zoeter kon maken. 

Daarna leerden de mensen hoe ze van suikerriet suiker konden maken. Vanaf de 

zestiende eeuw werd er in Europa het eerste snoep van echt suiker geproduceerd. 

Deze snoepjes waren toen enkel voor de rijken. 

Met de komst van suikerfabrieken steeg de productie van suiker.

Daardoor daalde de prijs en dat resulteerde in het ontstaan van grote 

snoepfabrieken, zoals die van Astra Sweets, die snoepjes konden maken 

voor iedereen. 

GESCHIEDENIS 
VAN SNOEP



WELKE SNOEPJES
ZIJN ER ALLEMAAL?
Er bestaan heel veel verschillende soorten snoepjes. 

Deze maakt Astra Sweets:

GELATINE MET 2 LAAGJES ZETMEEL SCHUIM WINEGUM



INGREDIËNTEN
VAN EEN SNOEPJE     

- Gelatine

- Zetmeel

Fruitsap  -

Dropextract  -

- Kleurstoffen

- Smaakstoffen

- Zuur of gesuikerd 

laagje

BEPAALT 

TEXTUUR



STAP 1

We starten met het maken van 
het deeg van het snoepje. 

We wegen alle ingrediënten 

goed af en mengen ze onder 
elkaar.

Dan brengen we ze aan de 
kook tot het een plakkerige 

geheel wordt. Hier voegen we 
smaakjes en kleurtjes aan toe. 

HOE MAAK JE
EEN SNOEPJE



STAP 2

Weverzinnen een leuke vorm 
van ons snoepje.

Dan maken we een 

gipsmodel van deze vorm.

Deze gipsmodellen worden 
op een lat gekleefd. 

HOE MAAK JE
EEN SNOEPJE



STAP 3

Onze gekozen vorm wordt in 
een bak gevuld met zetmeel 
gestempeld. 

In de afdruk in het zetmeel 
kunnen we onze 
snoepmengeling gieten.

HOE MAAK JE
EEN SNOEPJE



STAP 4

De snoepjes moeten nu eerst 
opstijven voor we ze uit de 
bak met zetmeel kunnen 
halen.

Daarvoor gaan gelatine 
snoepjes naar koelkamers en 
zetmeel snoepjes naar 
droogkamers. 

HOE MAAK JE
EEN SNOEPJE



STAP 5

De bakken gevuld met zetmeel 
worden uitgekapt en de 
snoepjes worden eruit gezeefd.

Daarna gaan de snoepjes door 
een grote draaiende trommel 
om het overige zetmeel eraf te 
halen en ze een geoliede, zure 
of gesuikerde laag te geven.

HOE MAAK JE
EEN SNOEPJE



STAP 6

De snoepjes worden ingepakt 
en wachten in ons magazijn 
tot ze getransporteerd 
kunnen worden naar de 

winkel, waar klanten ze 
kunnen kopen.

HOE MAAK JE
EEN SNOEPJE



snoepjes die op de grond gevallen zijn tijdens 

het productieproces niet zomaar in de vuilbak 

worden gegooid? Deze snoepjes worden nog 

als veevoer aan lokale boeren verkocht. Zo 

kunnen de koeien ook lekker smullen van onze 

snoepjes.

WIST JE DAT…



ZIJN ER NOG 

VRAGEN?


