Mutti Trivia Night
Spørgsmål:
1. Hvem er verdens tre rigeste mænd?
2. Vi elsker alle film. Men kan du nævne de mest populære fim nogensinde, ved at sætte
navn på en af de tre mest sælgende film i historien?
3. I hvilket land blev tandbørsten (1498) og kompasset (1100 e.v.t.) opfundet?
4. Mutti-logoet er klassisk på vores berømte Polpa-dåse – men kan du huske, hvilke dyr er
afbildet i logoet, og hvad de vogter?
5. I hvilket designermærke er djævlen klædt ifølge en elsket bogtitel?
6. Hvad er Italiens nationalret?
7. Hvad er rekorden for den hurtigste rejse rundt om jorden?
8. Nu om dage er det ikke overraskende at se aluminiumstuber i supermarkeder. Det var en
stor opfindelse i sin tid, fordi madens holdbarhed bliver væsentligt forlænget, når produktet
ikke er udsat for luft. Men ved du, hvem der skabte denne opfindelse?
9. De fleste europæiske lande fik deres selvstændighed i 1800-tallet. Ved du, hvad Europas
nyeste land er?
10. Hvad hedder verdens længste hovedvej og hvor lang er den?
11. Hvem er verdens mest magtfulde kvinde i følge Forbes 2019?
12. Hvem er den mest fulgte person på Instagram?
13. Hvad er verdensrekorden for 100 meter løb?
14. Hvor gammel er verdens ældste, stadig aktive familieejede virksomhed?
15. Hvad hedder hovedstæderne i 1)Vietnam 2)Italien 3)Brasilien?

Mutti Trivia Night
Svar:
1. Jeff Bezos (Amazon), Bill Gates (Microsoft), Bernard Arnault (LVMH)
2. Avengers: Endgame, Avatar, Titanic
3. Kina
4. Der er to løver, der vogter den første kvalitetspris vundet af Mutti. Logoet blev taget i brug i
1911, og det er stadig det samme.
5. Prada
6. Pizza
7. 42 timer og 32 minutter – Det var en nonstop militærflyvning i 1980.
8. Mutti! Opfindelsen blev foreslået ved en familiemiddag af Ugo Mutti og lanceret til forbrugere i
1951.
9. Kosovo (Fra Serbien i 2008)
10. Panamerikanske, 48000 km (den forbinder næsten alle lande i Nord- og Sydamerika)
11. Angela Merkel
12. Cristiano Ronaldo (207 millioner følgere)
13. 9,58 sekunder
14. 1302 år (Hoshi Ryokan er et hotel i Japan ejet af det samme firma i 46 generationer – Mutti er
en familieejet virksomhed gennem 4 generationer, i mere end 120 år, men vi har stadig meget at
nå!
15. Hanoi (Ho Chi Minh-byen), Rom, Brasilia

