ALLERLEI KLIEKSKES
5.1

Vul het juiste antwoord in bij onderstaande vragen.

Vraag:

Antwoord:

Wat is geen saus: béarnaise, marseillaise of
bouillabaisse?

MARSAILLAISE: dat is het Franse volkslied

Hoeveel calorieën per minuut verband je
met zoenen?

GEMIDDELD 6 CALORIEËN

Wat hoort er niet bij: djintan, geelwortel,
koenjit of kurkuma?

DJINTAN

Chili con carne, wie is er niet dol op……

7.000 SCHETEN

Hoeveel scheten laat een mens gemiddeld
per jaar?
Over bonen gesproken……

ZIJN TEDDYBEER

Wie is de beste vriend van Mr. Bean?
Welk fruit is vernoemd naar een vogel?
Durian, kiwi of Pink Lady?

KIWI

Hoeveel poten heeft een kreeft?

10 POTEN

Hoeveel liter melk produceert een koe
gemiddeld per jaar?

8.000 LITER

Wat bevriest sneller: warm of koud water?

WARM WATER

Hoeveel hamburgers verkoopt Mc Donalsds
per seconde?

75 STUKS

Welke frisdrank bevatte cocaïne tot 1905?

COCA COLA

Wat kun nooit als ontbijt hebben?

LUNCH OF DINER

Hoeveel procent alcohol mag alcoholvrij
bier bevatten?

0,1 PROCENT

Een plat hartig brood dat begint met de
letter F?

Focaccia
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Vraag:

Antwoord:

Welke koffie dankt zijn naam aan het
Italiaanse woord voor ‘bevlekt’- een
verwijzing naar het wolkje meldschuim dat
aan een espresso wordt toegevoegd?

CAFFÉ MACCIATO

Welke vurige saus deelt haar naam met een
Mexicaanse staat?

TABASCO

Van Welk bekend ijsmerk bestaat de naam
uit twee compleet verzonnen woorden?
Men deed dat gewoon omdat die naam
dan authentiek “Europees” aanvoelde voor
Amerikanen.

HÄAGEN-DAZS

Stel we bereiden een voorgerecht
bestaande uit bulgur, gesneden tomaten,
munt, peterselie, uier en komijn. Vervolgens
overgiet je het geheel met olijfolie en
citroensap. Wat hebben we dan gemaakt?

TABOULÉ

Welke noot vind je terug in het midden van
een Ferrero Rocher?

HAZELNOOT

Wat is de culinaire term voor het garen van
een product in een hete vloeistof die nét
onder het kookpunt gehouden wordt?

POCHEREN

Als je een cocktail schenkt met 3cl Grey
Goose vodka, 2cl Cointreau, 2cl limoensap
en 3cl veenbessensa, welke cocktail heb je
dan gemaakt?

COSMOPOLITAN

Als je crab, avocado, komkommer,
massago, rijst en zeewier combineert, welk
gerecht krijg je dan?

POKÉ BOWL of CALIFORNIA SUSHI

Paneermeel, boter, bloem, runderbouillon,
vlees, ui, peterselie, nootmuskaat, eieren,
peper en zout…… Wat ligt er op de
borrelplank?

BITTERBAL/KROKET

Als we melk, suiker, witte rijst, eieren,
vanillestokje, boter, nootmuskaat en rozijnen
mengen, wat eten we dan?

RIJSTEBRIJ
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Wat is de grappige benaming van dit
gerecht:

BLOTE BILLETJES IN HET GRAS

Boter, aardappelen, melk, snijbonen, witte
bonen, peper en zout.

DIS NIE
5.2

In tekenfilms komen vaak fragmenten voorbij waarin eten en drinken een rol spelen. Uit
welke film komen onderstaande fragmenten:

DE PRINSES EN DE KIKKER

HERCULES

DE AVONDTUREN VAN ICHABOD EN MENEER
PAD

ALICE IN WONDERLAND
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BL AN CO
5.3

Onderstaande food-producten zijn helemaal zwart/wit……. Herken jij het merk of specifieke
product nog?

DOMINOS PIZZA

COCA-COLA

BURGER KING

KITKAT

CHUPA CHUPS

LAYS CHIPS
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KELLOGS

5.4

OREO

HEINZ KETCHUP

Herken jij de smaken……….?
In de box zitten 4 theesmaken en 4
koekjes, noem de thee-smaken en
de naam van de koekje (geen
merknaam!!!)
Thee

Welke smaak?

Koekje

Welke naam?

1.

Aardbei

1.

Eigenbak

2.

Rozenbottel/appel

2.

Veghelse vechtertjes

3.

Guarana

3.

Krokante kermis

4.

Camomile/linden

4

Cent wafels
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PUZZELEN M AAR…
5.5

Onderstaande food-producten zijn helemaal zwart/wit……. Herken jij het merk of specifieke
product nog? In deze puzzel geven we een omschrijving van 10 woorden. Achter het

woord staat welke letter we nodig hebben. De letters staan in willekeurige volgorde.
Zet de gevonden letters op de geode plaats, om het antwoord te vinden.
1

5e letter

2

Hoe kun je een cocktail zonder alcohol
noemen?
Wat is het hoofdingrediënt van bier?

3

Wat betekent “smaczne”?

1e letter

4

8e letter

5

Welk dessert betekent in het italiaans
“trek mij omhoog”?
Wat is een smakelijke russula?

6

Hoe heet een food-court in Singapore?

6e letter

7

Welke groente werd vroeger ook wel
gouden liefdesappel genoemd?
Welk gerecht maak je met deze
producten:
Wortel, selderij, laurier, paprikapoeder,
tijm, pepertjes, gesneden tomaat,
bliktomaten, garnalen, venusschelpen,
paprika, varkensvlees, kalfsvlees, olijfolie,
koriander, spek, Portugese chorizo, ui,
knoflook, zout/peper.
Ander woord voor Caseine?

4e letter

Plant die bekend staat als
‘geneesmiddel’tegen brandnetelstekels.

2e letter

8

9
10

5e letter

6e letter

2e letter

6e letter

Vraag

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Letter

T

R

S

U

N

R

A

A

T

E

Oplossing: RESTAURANT
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5.6

Sinds George Clooney in een reclame voor een bakkie koffie te zien is, mogen we wel stellen
dat het drinken van koffie ook een vorm een Lifestyle is. Wij hebben kopjes van 5
verschillende merken bij elkaar gezet. Kunnen jullie de merken herkennen?

A

BLOND AMSTERDAM

B

DOUWE EGBERTS

C

ZELLER KERAMIK

D

YVON

E

PIP STUDIO
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GLAASJE OP, LAAT JE RIJDEN
5.7

Onderstaand zie je verschillende vloeistoffen. Voeg enkele samen en je krijgt een heerlijke
drank!
Met welke mix krijg je welke drank? Noem er 5 (Let op, niet elk drankje heeft 4 ingrediënten)

1
+

PERZIKLIKEUR

+

BAILEYS

+

BLUE CURACAO

+

GRENADINE

=

ALIEN BRAIN

+

2
PISANG AMBON OF BLUE CURACAO

+

KOFFIELIKEUR

3

+

PINA COLADA

+

BAILEYS

+

JUS D’ORANGE OF BAILEYS

+

GRAND MARINIER OF GRENADINE

=

BOSWANDELING / BPB

=

B52 / KGB / FRENCH DREAM

+

BITTER LEMON

+

SAMBUCA

+

JONGE JENEVER

+

BLUE CURACAO

=

STRAALJAGER / FIZZY

=

STUITERBAL

4

5
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WEET JIJ WAT JE EET?
5.8

Lekker eten streelt de tong, maar of het smaakt…… dat hangt van alle zintuigen af. En van
het brein dat die prikkels combineert met herinneringen en verwachtingen. Vorm, geur,
kleur, structuur en smaak, bepalen hoe je het beleefd. Wie durft de uitdaging aan?

Ga naar Eetcafé de Kluis tussen 14.00 en 15.00u en ervaar!!!

PROOST

5.9

Wat maakte Adolphe & Édouard-Jean halverwege de 19e eeuw?

COINTREAU
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5.10

Champagne is een duur drankje, al hoeft dat niet altijd zo te zijn. Goedkope bubbels zijn
vaak vervaardigd van minderwaardige druiven, maar tussen de rommel zitten ook enkele
pareltjes. Gelijkwaardige testen tonen trouwens aan dat slechts een kleine groep mensen
het verschil proeft tussen goedkope en dure bubbels. Heel wat goedkope flessen zijn
wellicht zelfs lekkerder dan de duurste van alle champagnes. De Heidsieck uit 1907, die niet
minder dan 206.000 euro per fles kost, is één van de duurste. Kunnen jullie de volgende
champagneflessen op volgorde zetten van goedkoop naar duur?

D

B

E

A

C
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GROENT JES
5.11 Noem de juiste naam bij de onderstaande groenten of kruiden.

AARDAPPEL

WASABI

(SNIJ-)BIET

WORTEL
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RADIJS

ARTISJOK

VERBENA

PASTINAAK
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SAY C HEESE
5.12 Kaas, wie houdt er niet van……?!
Nederlanders eten gemiddeld 17 kilo kaas per jaar per persoon, dus daar
moeten we ook iets mee doen in deze kwizz. Zoek in de koelbox en leef je uit!

Nr.

Welke soort kaas is het?

1.

JONG KAAS

2.

BLAUWSCHIMMEL KAAS

3.

ROODSCHIMMEL KAAS
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