
KUCHNIE
ŚWIATA
QUIZ WIEDZY - MILIONERZY



ZASADY GRY

1 z 3 - odrzucenie jednej błędnej odpowiedzi
podpowiedź prowadzącego
pytanie do wszystkich uczestników gry.

Uczestników zajęć dzielimy w kilkuosobowe grupy.

Każda grupa wybiera swojego lidera, który udziela
ostatecznej odpowiedzi.  Grupy w ustalonej wcześniej
kolejności odpowiadają na pytania na podstawie
wylosowanego numeru. Żadna grupa nie  odpada bo
udzieleniu błędnej odpowiedzi - wszyscy grają do
osiągnięcia przez jedną z grup 1000000 lub do
wyczerpania puli pytań. Jeśli udzielona zostanie zła
odpowiedź, grupa spada na ostatni próg gwarantowany.

Wysokość uzyskanej liczby punktów na każdym
kolejnym etapie można zaczerpnąć tak jak w grze
Milionerzy lub ustalić samemu (w naszej wersji były to
następujące progi: na wstępie każdy otrzymał 1000, a
następnie 5000, 10000, 25000, 50000, 100000, 250000,

500000 i 10000.  Progi pogrubione były gwarantowane i
nie można było spaść niżej).

Istnieją u nas również 3 koła ratunkowe:

Zasady można dowolnie modyfikować :)



1.      Japońska potrawa z ryżu i wodorostów to:
a.      Sushi
b.     Sashimi
c.     Sezam
2.      Najwyższym odznaczeniem dla restauracji jest przyznanie:
a.      Gwiazdki Michellein
b.     Księżyce Gourmet
c.      Widelec  i łyżka
3.      Salsa jest typowym sosem kuchni:
a.      Włoskiej
b.     Meksykańskiej
c.      Amerykańskiej
4.      Pizza i spaghetti to:
a.      dania francuskie
b.     dania włoskie
c.      dania hiszpańskie
5.      Ryba po grecku to danie kuchni:
a.      Polskiej
b.     Greckiej
c.      Rosyjskiej
6.      Jakie mięso jedzą amerykanie w Święto Dziękczynienia?
a.      Kurczaka
b.     Kaczkę
c.      Indyka
7.      Curry to typowa przyprawa kuchni:
a.      Angielskiej
b.     Indyjskiej
c.      Wietnamskiej
8.      Religia islamu zabrania jedzenia:
a.      Wołowiny
b.     Drobiu
c.      Wieprzowiny
9.      Pancake-i to amerykańskie odpowiedniki:
a.      Polskich naleśników
b.     Francuskich crepesów
c.      Greckiej pity
10.  Kumkwat jest:
a.      Nazwą dania
b.     owocem
c.      warzywem

PYTANIA



11.     Roślinną śmietanę można uzyskać z:
a.      kokosa
b.     pszenicy
c.      ryżu
12.      Skąd pochodzi herbata?
a.      Z Japonii 
b.     Z Wietnamu
c.      Z Chin
13.      Jaka potrawa jest charakterystyczna dla Niemiec?
a.      Pierogi
b.     Spatzle
c.      Bigos
14.      Żaby i ślimaki najczęściej jedzą:
a.      Francuzi
b.     Belgowie
c.      Koreańczycy
15.      Typowe francuskie śniadanie to:
a.      Drożdżówka
b.     Croissant
c.      Brioszka
16.      Fish & chips to:
a.      Ryba z chipsami
b.     Ryba z frytkami
c.      Ryba z pieczonymi ziemniakami
17.      Które curry jest najostrzejsze?
a.      Żółte
b.     Czerwone
c.      Zielone
18.      Tradycyjny falafel jest robiony z:
a.      Fasoli
b.     Bobu
c.      grochu 
19.      Gdzie spożywa się; sfermentowane mięso rekina czy pudding z wątroby owczej?
a.      w Syberii
b.     w Islandii
c.      na Grenlandii
20.  Popularny na Śląsku szałot to po prostu..?
a.      kasza z grzybami
b.     śledź w śmietanie
c.      Sałatka jarzynowa

PYTANIA



21.    Gdzie powstał ketchup?
a.   W USA
b.   W Anglii
c.   W Chinach
22.   Pielmieni to:
a.   Pierogi
b.   Kluski
c.    Pyzy
23.    Chaczapuri pochodzi z:
a.    Gruzji
b.     Turcji
c.      Ukrainy
24.    Tradycyjne danie kuchni czeskiej to:
a.      svickova na smetane
b.     pierogi z kaszą
c.      pyry z gzikiem
25.     Najdroższa przyprawa na świecie to:
a.      Kurkuma
b.     Szafran
c.      Imbir
26.      Tofu jest rodzajem:
a.      Pieczywa
b.     Twarogu
c.      Makaronu
27.     Chorizo to:
a.      Hiszpańska kiełbasa
b.     Grecki ser
c.      Włoski makaron
28.      Ile ryżu rocznie zjada przeciętny mieszkaniec Azji?
a.      10 kg
b.     Ok. 65 kg
c.      Ponad 150 kg
29.  Ile mięsa rocznie zjada przeciętny Polak?
a.      10 kg
b.     Ok. 65 kg
c.      Ponad 150 kg
30.  W norweskiej kuchni nie może zabraknąć:
a.      Wieprzowiny
b.     Ryb
c.      Drobiu
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