
Frågor:

1. Vilka är världens tre rikaste män?

2. Alla älskar vi filmer. Kan du namnge de mest populära filmerna genom tiderna och 
namnge en av de tre filmerna som sålt mest genom tiderna?

3. I vilket land uppfanns tandborsten (1498) och kompassen (1100 A.D)?

4. Mutti-logotypen är en klassiker på vår berömda Polpa-burk, men minns du vilka djur som 
är ingraverade i logotypen, och vad är det de vaktar?

5. Enligt en populär boktitel, vilket designermärke är det som djävulen bär?

6. Vad är Italiens nationalrätt?

7. Vad är rekordtiden för en resa runt världen?

8. Nuförtiden är det inte en överraskning att se aluminiumförpackade konservburkar i 
matbutikerna. Det var det en stor innovation på sin tid, eftersom produktens livslängd ökar 
kraftigt då livsmedlet inte är i kontakt med luft. Vet du vem som skapade denna innovation?

9. De flesta av de europeiska länderna blev självständiga på 1800-talet. Vet du vilket 
Europas nyaste land är? 

10. Vilken är världens längsta motorväg och hur lång är den?

11. Vem är kvinnan med mest makt i världen, enligt Forbes 2019?

12. Vilken person har flest följare på Instagram?

13. Vad är världsrekordet för 100 meter löpning?

14. Hur gammalt är världens äldsta familjeföretag som fortfarande bedriver verksamhet?

15. Namnge följande länders huvudstäder 1)Vietnam 2)Italien 3)Brasilien
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Svar: 

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

2. Avengers: Endgame, Avatar, Titanic

3. Kina

4. Två lejon som vaktar det första kvalitetspriset som Mutti vann. Logotypen togs i bruk 1911 och 
den är fortfarande densamma.

5. Prada

6. Pizza

7. 42h 32 minuter - Det var ett militärflyg år 1980.

8. Mutti! Innovationen föreslogs under ett familjemöte av Ugo Mutti och lanserades till 
konsumenter 1951.

9. Kosovo (Från Serbien år 2008)

10.  Panamerika, 48 000 km (det förbinder nästan alla länder i Nord- och Sydamerika)

11. Angela Merkel

12. Cristiano Ronaldo (207 miljoner följare)

13. 9,58 sekunder

14. 1302 år (Hoshi Ryokan är ett hotell i Japan som ägts av samma företag i 46 generationer) - 
Mutti är ett familjeföretag som funnits i fyra generationer, i mer än 120 år, men vi har definitivt 
fortfarande mycket framför oss!

15. Hanoi (Ho Chi Minh), Rom, Brasilien
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