
SAIK:s poängpromenad våretapp 5,  2018-04-15  frågor och svar: 
 

1.    ”Ö” står på sista plats i alfabetet, men vilken är den sista platsen 
       1. den 26:e                     X. den 27:e                     2. den 29:e                      Svar: 2     
 

2.     Förkortning M betyder mega, miljon eller på en skylt Mötesplats, men den är 
också en romersk siffra som betyder: 

        1.  100                            X. 1000                           2. 10 000                           Svar: X 

                                                            
              3.     Ordet ”vinäger” betyder ”det sura vinet”. Via vilket språk kom ordet till  
                       Sverige? 

        1.  engelska                   X. spanska                       2. franska                        Svar: 2          
                                       
4.     Vattenbad är en klassisk metod för varsam och långsam uppvärmning under 

kokpunkten, liksom för varmhållning av mat. Perfekt för t. ex. såser och 
äggrätter. Vad heter metoden med andra ord? 

        1.  bain-maria                X. bain-marie                  2. bain-marin                  Svar: X 

 

              5.    Vilket språk är det finska språket släkt med? 
                      1.  svenska                      X. ungerska                     2. ryska                            Svar: X 

              
 6.   Baskiska är ett språk som talas av människor i norra Spanien och sydvästligaste 

       Frankrike. Vilket är baskiskans ursprung? 

       1. Okänt ursprung           X. Den romanska språkfamiljen   
        2. Den keltiska språkfamiljen                                                                          Svar: 1 

 

               7.   Vad ingår INTE i den traditionella ”paella”-rätten från Valencia (östra Spanien)? 
        1.  kaninkött                 X. kycklingkött                  2. chorizo-korv                Svar: 2 

          
               8.   I hur många länder i världen är spanska officiellt språk? 

        1.  17                               X. 19                                   2. 21                                 Svar: 2 

 
               9.   När vi pratar om ”tapas” menar vi smårätter, men vad betyder egentligen  
                      ”tapa”?           

        1.  lock                           X. tapenade                        2. mat                               Svar: 1     
 
10.   Runskrift var skrivtecken som användes i norra Europa innan vårt latinska                   

alfabet blivit vanligt. Folk trodde att det var guden Oden som hade givit 
runorna till människorna. Oden ska ha sagt till dem att runorna var så mäktiga 
att de kunde återuppväcka de döda. Det första tecknet i runalfabetet var ett 
viktigt tecken som stod för något mystiskt eller hemligt. Vilket var detta 
tecken? 

         1.  A                                  X. F                                    2. R                                    Svar: X 


