
Spørsmål:

1. Hvem er de tre rikeste mennene i verden?

2. Alle elsker filmer. Men kjenner du de mest populære filmene i historien, og kan du nevne 
en av de tre mest innbringende filmene i historien?

3. I hvilket land ble tannbørsten (1498) og kompasset (1100 e.kr.) oppfunnet?

4. Mutti-logoen er en klassiker på vår berømte Polpa-boks – men husker du hvilke dyr som er 
avbildet i logoen og hva det er de beskytter?

5. Ifølge tittelen til en populær bok, hvilket designmerke bruker djevelen?

6. Hva er Italias nasjonalrett?

7. Hva er verdensrekorden for en reise rundt jorden?

8. Nå for tiden er det vanlig med aluminiumstuber i supermarkedene. Det var en stor 
nyskapning i sin tid, da mat som ikke kommer i kontakt med luft får vesentlig bedre 
holdbarhet. Men vet du hvem som skapte denne innovasjonen?

9. De fleste europeiske land fikk sin uavhengighet på 1800-tallet. Vet du hvilket land i 
Europa som er det yngste?

10. Hva er verdens lengste kjørbare hovedvei og hvor lang er den?

11. Hvem er verdens mektigste kvinne ifølge Forbes i 2019?

12. Hvilken person har flest følgere på Instagram?

13. Hva er verdensrekorden på 100 m?

14. Hvor gammelt er verdens eldste familieselskap som fortsatt er i drift?

15. Hva er hovedstedene i 1)Vietnam 2)Italia 3)Brasil?
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Svar: 

1. Jeff Bezos (Amazon), Bill Gates (Microsoft), Bernard Arnault (LVMH)

2. Avengers: Endgame, Avatar, Titanic

3. Kina

4. Det er to løver som beskytter den første kvalitetsprisen Mutti vant. Logoen ble tatt i bruk i 1911 
og er fortsatt den samme.

5. Prada

6. Pizza
 
7. 42 timer og 32 minutter – Det var en militærflyvning i 1980.

8. Mutti! Innovasjonen ble foreslått under et familiemøte av Ugo Mutti, og kom forbrukerne i 
hende i 1951.

9. Kosovo (fra Serbia i 2008)

10. Pan-America, 48 000 km (den knytter sammen de fleste landene i Nord og Sør-Amerika)

11. Angela Merkel

12. Cristiano Ronaldo (207 millioner følgere)

13. 9,58 sekunder

14. 1302 år (Hoshi Ryokan er et hotell i Japan som har vært eid av det samme selskapet i 46 
generasjoner – Mutti har vært et familieselskap i 4 generasjoner, i mer enn 120 år, men vi har helt 
klart en del å ta igjen!

15. Hanoi (Ho Chi Ming), Roma, Brasilia
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