Dropsfabrikken Metier har en historie
som strekker seg tilbake til begynnelsen
av 1860. Carl M. Hansen overtok
kolonialforretning og kaffebrenneriet
Merkur samt Dropsfabrikken i 1918.

Gjennom grossister ble det distribuert til flere kolonialforretninger og gårdsbruk i Norge. Det ble også levert
endel proviant til skip.

Foto: R.Nyblin Kilde: Telemark Museum

Metier Dropsfabrikk var
på mange utstillinger, som her
på Hedmark Fylkes Varemesse,
i Hamar i 1933.

Etter en brann i 1925, ble det bestemt
å bygge en ny dropsfabrikk som sto ferdig
i 1927.
1934 skulle bli et toppår for Dropsfabrikken
Metier med en produksjon på 92.452 kg.

Dette bilde er fra de nye produksjonslokalene etter brannen i 1925.

I begynnelsen av 1980 så Sønnene Ragnar og Knut Hansen seg om etter
kjøpere til eiendommene og dropsfabrikken. 1 april 1987 kjøpte Knut Strand
bedriften, inkludert eiendommen Havnegt,106 og 110, samt oppskriftene til
dropsene som ble produsert her. Bedriften fikk navnet Metier Drops AS.

I 2000 ble eiendommene Havnegaten 106 og 110 solgt.
Alle maskinene, utstyr og oppskrifter ble flyttet til
Rommen i Oslo.
Fridtjof Strand overtok driften av Metier Drops AS.
All produksjon av drops foregår nå i disse lokalene.

Her produserer vi drops på de gamle oppskriftene vi har fått opplæring i
av de gamle dropsprodusentene vi overtok etter i 1987. Produksjonen er
noe oppgradert, men metodene er like som da Hansen-brødrene produserte
på 30-tallet

SUKKERTØY I LØSVEKT
Det er viktig for oss å bevare produksjonstradisjonen,
derfor lager vi sukkertøyene etter de snart 100 år gamle reseptene.
Våre tradisjonsrike sukkertøy inneholder fortsatt de gode naturlige råvarene.
Vi bruker kvalitetsrike oljer og esktrakter for å oppnå smaksrike godbiter.
Sukkertøyene selges i poser a` 3kg eller plastspann på 15 kg.

ANISPUTER

CACHOU

APPELSINSKIVER

CITRON

BRINGEBÆR

FRUKTBLANDING

inneholder naturlig anisolje

deilig syrlig appelsin med naturlig appelsinolje

med bringebærekstrakt
som gir 100% naturlig smak

inneholder naturlig anisolje

deilig syrlig sitron med naturlig sitronolje

med naturlige oljer og estrakter
som gir 100% naturlig smak

FYLT ASSORTERT

SMØRMALT

GOD NORSK BLANDING

KONGEN AV DANMARK

HONNING KAMFER

LAKRISPUTER

KAMFER

POLKA GRISER

nydelige konfektdrops med naturlig
eple og sjokoladefyll

en blanding av våre tradisjonsrike drops

oppfriskende peppermynte olje,
honningestrakt og malt

en oppfriskende klassiker med peppermynte olje

med utsøkt kvalitets malt som
smelter på tungen

en gammel kjenning med naturlig anisolje

smaksopplevelse med anisolje,
fransk lakrisekstrakt og lakrispulver

pyntet med røde striper og laget med
100% naturlig peppermynteolje

SPISSPOSER
Sukkertøy pakket i spissposer a´125g.
Posene leveres i valgfritt sortiment.

SUKKERTØYGLASS
Sukkertøy pakket i et uvalg av glass.
Glassene leveres i valgfritt sortiment.

700 gr.

100 gr.

60 gr.

80 gr.

POSER I DISPLAYESKE
Sukkertøy pakket i poser a´50g.
Posene leveres i valgfritt sortiment.

Metier Dropsfabrikk er den eneste igjen av de gamle dropsfabrikkene i Norge, som produserer drops som Kongen av
Danmark, Honningkamfer og Bringebærdrops.Vi produserer drops etter de gamle oppskriftene vi har blitt opplært i, av
de erfarne dropsprodusentene vi overtok etter i 1987. Produksjonen er noe oppgradert, men metodene er like som da
Hansen-brødrene produserte på 30-tallet. Det er viktig for oss å bevare produksjonstradisjonen.
I nyere moderne lokaler blir dropsen produsert etter de snart 100 år gamle reseptene. De gamle maskinene er fortsatt
i full produksjon, men kapasiteten har økt betraktelig etter investeringen i en større kokemaskin i 2003. Dette bidrar til
at vi får en mer effektiv og sikrere produksjon, og med sukkertøy av enda høyere kvalitet enn før.
Siden all produksjon foregår på Stovner i Oslo, er produktene fra Metier Dropsfabrikk overlegne som “kortreist mat”
i sin kategori.Vi tenker på drops som ferskvare, siden smaken forringes over tid. Metier lagrer varer så kort som mulig,
og kommer gjerne ut med produktene til salg rett fra produksjon. Slik sikrer vi de ferskeste varene rett til kundene.
I tillegg setter vi høye krav til naturlig farve og smak i våre produkter. Metier Dropsfabrikk har brukt ingredienser fra
samme leverandør i alle år, og gjør det fremdeles i dag. Storms A/S har gjennom mer enn 115 år vært en av Norges
ledende produsenter av smak og aroma.Våre tradisjonsrike sukkertøy inneholder fortsatt de gode naturlige råvarene.
Metier Dropsfabrikk forbindes ofte med det “gammeldagse” og nostalgiske. Mange husker Kamferdropsen og
Kongen av Danmark med kronen på fra “bestemors tid”. Produktene fra Metier Dropsfabrikk har i mange år
vært å finne på museer og kramboder i hele landet, slik som Folkemuseet og Blaafarveverket.

Hilsen dropskokerne
Fridtjof og Cathrine

Metier Drops AS
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