
Øk dine kaffekunnskaper – her kommer de rette svarene på vår
store kaffe-quiz!
I forbindelse den internasjonale kaffedagen lanserte vi en kaffe-quiz som testet respondentenes kaffekunnskaper med ti
vanskelige spørsmål. Nå avslører vi hva deltakerne i quiz-en faktisk vet om drikken vi elsker. Sjekk de rette svarene og øk din
egen kaffekunnskap samtidig!

Nesten 90 % av respondentene visste hvordan ubrent kaffe så ut. De gråaktige frøene i kaffebæret endrer farge og øker i størrelse, men
likheten mellom de ubrente og brente kaffebønnene er stadig klart merkbar.

Også svaret på hvilken måte kaffen vokser var velkjent blant deltakerne i kaffe-quizen. Så mange som 84 % av alle svarene som kom inn
visste at kaffen vokser over jorden på en trelignende plante.

Men, det vanskeligste spørsmålet viste seg å være hvordan kaffedrikken cappuccino fikk sitt navn. Knapt 9 % av respondentene visste at
navnet stammer fra den østerrikske drikken som kalles “Kapuziner Kaffee.” På de klassiske wiener-kafeene ble det servert kaffe med en skvett
fløte, noe som ga drikken sin typiske brune farge.  Denne nyansen av brunt lignet på fargen på kapusinmunkenes klær, noe som gav drikken
sitt navn.

Foruten cappuccino så var det også klassifiseringen av kaffebønner og hvilke land som drikker mest kaffe som ga mest hodebry. Av svarene
som er kommet inn visste 34 % at kaffebønner egentlig ikke er bønner, men frø fra kaffebæret. Noe overraskende var det bare 35 % som
visste at det er Nederland, Finland og Norge som er de største kaffekonsumentene i verden.

Hvis du har lyst til å lære enda mer om kaffe så kan du se alle spørsmålene med de rette svarene fra kaffe-quizen her:

1. Hvordan ser ubrent kaffe ut?

(89% rette svar)

2. Hvordan vokser kaffe?
Over jorden på en trelignende plante. (84% rette svar)

3.Kaffebønner er egentlig ikke bønner, de er... 
Frukter, men det ser du ikke når de er røstede. (34% rette svar)

4. Den mest solgte kaffen er en blanding av...
Arabica og robusta bønner. (47% rette svar)

5. Hvordan tilbereder du en Americano?
Med espresso og varmt vann. (52% rette svar)

6. Hvordan fikk cappuccino navnet sitt?
Navnet kommer opprinnelig fra det østerrikske “Kapuziner Kaffee". (9% rette svar)



Navnet kommer opprinnelig fra det østerrikske “Kapuziner Kaffee". (9% rette svar)

7. Hva finner du i Café Affogato?
1 skje med vaniljeis. (55% rette svar)

8.Hva er det beste stedet å oppbevare brent kaffe på?
Så lenge det er tørt, mørkt og lufttett. (55% rette svar) 

9. Hvor produseres 40 % av all kaffe?
I Brasil, samt Colombia. (76% rette svar)  

10. Hvilke tre land drikker mest kaffe?
Nederland, Finland og Norge. (35% rette svar)

Vi i Eden arbeider stadig med å forbedre kaffepausene på arbeidsplassen. Vårt tilbud består av kaffemaskiner, kaffebryggere og kaffetilbehør
for alle behov. Mer informasjon om våre kaffeløsninger finner du her.


