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vraag 1 
Een bijproduct van de bierindustrie is een hoofdbestanddeel van een goedje dat vooral in de UK 
als broodbeleg wordt gebruikt. Welk broodbeleg bedoelen we? 
Antwoord = Marmite 
 

vraag 2 
De Chinees op ‘t Loo, ideaal als je een keertje geen zin hebt om te koken. Vandaag is het zover. Ik 
bestel telefonisch de nummers 12 (2x), 58, 99, 138. Als ik het kom afhalen vraag ik aan de balie 
nog wat gewone kroepoek voor erbij en drink ik nog een eenvoudig biertje van de tap. 
De vraag is hoeveel moet ik afrekenen? 
Antwoord = € 47.60 
 

vraag 3 
Een vriend nodigt mij uit voor een “middagje speciaal bier drinken”. We beginnen om 15.00 uur. 
Hij heeft van een bepaald merk trappist drie verschillende sterktes: 1 met blauwe dop, 1 met 
groene dop en 1 met rode dop. We beginnen met de laagste in alcoholpercentage en gaan zo 
omhoog. Hij heeft van elk soort 2 standaardflesjes voor mij, maar het laatste flesje krijg ik maar 
voor 1/3 naar binnen. Ik ben een gemiddelde man. Zo veel drinken en dan nog onderstaande 
vragen goed beantwoorden, da’s bijna onmogelijk. 

a Wat is het alcoholpercentage van mijn 3e flesje?  

b Vanaf welke tijd mag ik weer zelf met de auto naar huis rijden? 

c Wat voor gisting heeft mijn 2e flesje? 

d Wat is het IBU cijfer van mijn laatste flesje? 

e Hoeveel calorieën krijg ik alleen aan de bieren binnen? 

Antwoord =  
a. 9.2%  b. Tussen 06.30 en 07.30u de volgende ochtend.  d. Bovengistend   
d. IBU 27  e. Ongeveer 1450 kcal 
  

vraag 4 
Eenvoudige vraag: hoe heet dit traditioneel gerecht (naam in de landstaal) en in welk land eten ze 
dit? 
 
 
 
 
 
 
A   b   c  d  e 
Antwoord =  
a. Flatbrød - Noorwegen  b. Surströmming - Zweden c. Kräftor - Zweden 
d. Kötbulla - Zweden e. Hadfiskur - IJsland 
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vraag 5 
Er zijn bepaalde vruchten die zich ontwikkelen zonder dat er bevruchting heeft plaatsgevonden. 
Bijvoorbeeld de augurk. (Zou ook iets voor de mens zijn, scheelt een hoop gedoe. Maar dat 
terzijde.) Belangrijk voordeel is dat de vruchten geen of weinig zaden bezitten. 
Hoe heet dit fenomeen? 
Antwoord = parthenogenese (partheneocarpie) 
 

vraag 6 
Sommige etenswaren zitten in zeer herkenbaar vormgegeven verpakkingen. We hebben natuurlijk 
de tekst verwijderd en de kleur aangepast. 
Wat zit er normaal gesproken in onderstaande flesjes/potjes? 
 
 
 
 
 
 
 A  b  c  d  e 
 
Antwoord =  
A Maggi - B Nutella - C (Van Gilse) Schenkstroop - D Soja Saus - E  Marmite 
 

vraag 7 
Zie de volgende stellingen: 
1  Olijven zijn fruit 
2  Een olijfboom draagt nooit aan dezelfde tak 2 x vruchten 
 
Kies vervolgens de juiste bewering: 
a Stelling 1 en 2 zijn fout 
b Stelling 1 is goed en stelling 2 is fout 
c Stelling 1 en 2 zijn goed 
d Stelling 1 is fout en stelling 2 is goed 
Antwoord = C 
 

vraag 8 
In veel visvoer wordt een bepaald pigment verwerkt omdat het de vis een “gezonde” (maar wel 
kunstmatige) rode kleur geeft. 
Hoe heet dit specifieke pigment? 
Antwoord = astaxanthine 
 

 
 
 



 
Categorie ETEN & DRINKEN 

 
 
vraag 9 
Van welke plant zijn dit de vruchten? 

 
Antwoord = Rabarber 
 

vraag 10 
Kruiden en specerijen zijn niet alleen goede smaakmakers in je gerechten, ze kunnen ook heilzaam 
zijn. Zij werken bijv. ontstekingsremmend, tegen depressies en bevorderen gewichtsverlies.  
Welke specerij heeft de betekenis “degene die ziekten overwint”? 
Antwoord = Kurkuma  
 

vraag 11 
Vijf hapgrage mondjes. Maar van wie zijn ze? 
 

 
 A   B     C   D   E 

Antwoord = 
A Robert Kranenborg/ B Janny vd Heijden/ C Julius Jaspers/ D Pierre Wind/ E Herman den Blijker 
 

vraag 12 
Waar of niet waar: 
a wereldrecord frikandel eten staat op 37 stuks in 30 minuten   Niet waar 
b er zijn in Nederland meer dan 487 bierbrouwerijen                   Waar 
c alcoholvrij bier in NL mag 0,2 % alcohol bevatten                    Niet waar 
d au bain Marie is genoemd naar een Egyptische dame                Waar 
e koeietiet is gebakken uierboord.                      Waar 
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vraag 13 
De melk bij onze boeren wordt opgehaald met grote tankauto’s. Wie kent die niet van Friesland 
Campina. Maar de vrachtwagens van welke coöperatie rijden er rond met de slogan: 
Gewoon Goed Voor Elkaar? 
Antwoord = DOC kaas 
  

vraag 14 
Drinkebroers en -zusters, zet a.u.b. het juiste glas bij het juiste flesje. Dus a3, b6 enzovoort. 
Proost! 
 

 
 

 
Antwoord = a6 - b7 - c2 - d1 - e8 - f9 - g5 - h10 - j4 - k3 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a b 1 2 
 

c      d                          3 4  
 

e f                          5 6
 

 
 
 
 
 
 

 

g h 7 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

j k 9 10 
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vraag 15 
Superfood is een marketingterm die gebruikt wordt om voedsel te benoemen waarvan het 
nuttigen uitzonderlijk voordelig zou zijn voor de gezondheid. Welke van de onderstaande 
voedingsmiddelen is geen superfood? 
a goji bessen 
b hennepzaad 
c cacaobonen 
d zonnebloempitten 
e knoflook 
Antwoord = d. Zonnebloempitten 
 

vraag 16 
Dit jaar leverde het eerste tonnetje nieuwe haring het geweldige bedrag op van €95.500. 
Begunstigde was de stichting “Mag ik dan bij jou” van Claudia de Breij. 
Op welke datum lag in 2019 de eerste nieuwe haring officieel in de winkel? 
Antwoord = 12 juni 2019 
 

vraag 17 
De gezondheidsraad geeft als advies over het drinken van alcohol: drink niet, of minder dan 1 glas 
alcoholhoudende drank per dag. In 2018 hielden onze 70 plussers zich het beste aan dit advies. 
Welke groep houdt zich het minst goed aan dit advies, zijn dat: 
a 18 - 20 jarigen 
b 20 - 30 jarigen 
c 40 - 50 jarigen 
d 50 - 60 jarigen 
e 60 - 70 jarigen 
Antwoord = b 
 

vraag 18 
In Noorwegen eten kinderen van jongs af aan knāckebrød met bruine kaas (brun ost). Welke 
typische smaak heeft deze kaas? 
Antwoord = karamel 
 

vraag 19 
Na een avondje stappen moet er gesnackt worden natuurlijk! Maar omdat we al de nodige 
calorieën naar binnen hebben gewerkt besluiten we te gaan voor de snack met de minste 
calorieën. De keuze is echter beperkt tot een hamburger van de McDonald's, King Nuggets van de 
Burger King of een portie sappige Hot Wings van de KFC. 
Waar halen wij de snack met de minste calorieën? 
Antwoord = KFC 
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vraag 20 
Begin dit jaar werd een man aangehouden met meer dan 80 zeebaarzen in bezit, deze had hij naar 
eigen zeggen gevangen in een naburig land. Omdat het slecht gaat met de zeebaars mag je er 
maar 1 per persoon vangen voor eigen consumptie dus hij had er ietsje teveel gevangen en in 
tassen gestopt. Wij willen weten van welk bekende winkelketen die tassen waren? 
Antwoord = IKEA 
 

vraag 21 
De merken Nutella en Tic Tac behoren tot hetzelfde concern dat net na de Tweede Wereldoorlog 
werd opgericht. Een van de oprichters overleed op vrij jonge leeftijd. Niet vanwege een overdosis 
Nutella maar waarschijnlijk omdat zijn rikketik geen tic-tac meer sloeg. Hoe oud werd hij?  
Antwoord = 50 jaar 
 

vraag 22 
Lekker langzaam........ zo moet Heinz Ketchup uit de glazen fles stromen. Wat mag de maximum 
snelheid eigenlijk zijn? In meter per seconde! Sneller en de ketchup wordt afgekeurd! 
Antwoord = 0.0125 meter per seconde 
 

vraag 23 
Hoe noemt men 
a een tros (of kam) bananen 
b hoe een losse banaan 
 
Ook wel? 
Antwoord = a. een hand b. een vinger 
 

vraag 24 
Straks mag vlees eten helemaal niet meer dus profiteer van deze quiz en kijk nog even verlekkerd 
naar de plaatjes. 
Wat zie je voor vleeswaren?  

Antwoord =  
a Rosbief 
b (runder)rookvlees 
c ontbijtspek/katenspek 
d salami/snijworst/cervelaat 
e Grilworst 
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vraag 25 
Vergeten groenten? Nou in de Dorpsquiz ’t Loo mooi niet!  
Noem ons de namen.  

Antwoord =  
a Pastinaak 
b Mierikswortel 
c Meiknol/ meiraap 
d Aardpeer 
e Schorseneren 

 
 
 

 
 
 
 
 
vraag 26 
Meerdere verpakkingen van levensmiddelen tonen een visueel effect, waarbij een afbeelding een 
verkleinde versie van zichzelf bevat. Voor de verkleinde afbeelding geldt weer hetzelfde, enz. Een 
proces van zelfverwijzing dus. Maar wij kennen het onder een andere naam waarmee verwezen 
wordt naar het merk levensmiddel dat zo’n zelfverwijzing toonde op de verpakking. 
Ai, hoe noemen wij Nederlanders dit fenomeen? 
Antwoord = Droste-effect 

 

vraag 27 
Prachtige namen van etenswaar, maar er staat er eentje tussen die dikke onzin is. 
Welke? 
a Wavy Gravy 
b Fossil Fuel 
c Bangers and Mash 
d Turtle Soup 
e Cool Brittania 
Antwoord = C 
 

vraag 28 
Hoe heet het gerecht dat in Japan wordt gegeten en waarbij jaarlijks, ondanks strenge regelgeving, 
toch nog tientallen door vergiftiging het loodje leggen? 
Antwoord = Fugu (kogelvis) 
 
 
 



 
Categorie ETEN & DRINKEN 

 
 
 

vraag 29 
De film Willy Wonka & the Chocolate Factory uit 1971 werd gesponsord door Quaker om hun 
nieuwe Wonka reep te promoten. Daarom kreeg de film een andere naam dan het oorspronkelijke 
boek. Wat was de titel van dat boek? 
Antwoord = Charly & the Chocolate Factory 
 

vraag 30 
De allereerste uitzending van de STER op de Nederlandse televisie vertoonde reclame voor 2 
merken levensmiddelen. Welke 2 merken waren dat? 
Antwoord = Kwatta (chocolade) en Eijssen (smeerkaas) 
 

Doevraag 31 
We hebben allemaal wel eens een etenswaar in huis waarvan de “Uiterste Houdbaarheids Datum 
(UHD)” of de “Te Gebruiken Tot (TGT)”-datum is overschreden. Soms zelfs fors overschreden. Zoek 
als team het artikel met de UHD/TGT die het verst in het verleden ligt. Het oudst verlopen product 
dus om het zo te zeggen. Die UHD of TGT (of eventueel EXP) moet natuurlijk wel op de verpakking 
te lezen zijn. Stop het product in de quiztas en lever aan het eind van de avond in. 
 

Doevraag 32 
We gaan met 2 teamleden alcoholvrij bier proeven bij de Tierelier. Natuurlijk volgens het 
tĳdschema! Poets je smaakpapillen op want je conclusies dien je ter plekke in te leveren 
bij de organisatie. 
 

Doevraag 33 
De teamcaptain moet de hele avond enorm alert zijn want hij/zij kan plotseling een mail krijgen 
waarin deze Doevraag omschreven staat. Nou ja, plotseling ...... om half 9 dus. 
Dus als je hem of haar de hele avond zenuwachtig met vierkante ogen op zijn /haar scherm ziet 
kijken in afwachting van de mail: zeer begrijpelijk en in het teambelang. 


