
  

  

  

  

        

         Hoeveel is het kunstwerk “comedian” van 

        Maurizo Cattelan waard? (zie QR-code)  

          Welke fruitsoort wordt in de oude mythologie 

        gekoppeld aan de vruchtbaarheid? 

        Doe: Kunnen we een lampje laten 

        branden aan de hand van een citroen?              
        (zie QR-cod) 

 

        150 000 dollar/ 135 000 euro  

 

        De appel  

        Ja, je maakt als het waren een batterij. Het 

        koper en het ijzer zorgen samen met het 

        citroenzuur voor een elektrische lading.  

Trivial Pursuit  
Fruit edition 

         

       Welke fruitsoort is het populairste in België? 

           a) Banaan         b) Appel          c) Peer  

         Naar welke fysische kracht verwijst de zin:  

         “Een appel valt nooit ver van de boom?”  

          Doe: Hoe kunnen we een mandarijn laten  

          zinken? (zie QR-code) 

 

          Appel (Antwoord B)  

            

          De zwaartekracht  

          Door de mandarijn te pellen krijgt deze een 

          grotere dichtheid dan water, waardoor deze   

          gaat zinken. 
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                Naar wat verwijst het woordje ‘coco’ in 

               de naam kokosnoot?  

a) De gaatjes vormen een gek gezichtje. 

b) Het geluid dat een kokosnoot maakt als 

je ermee schud.  

c) De rare smaak van de kokosnoot.  

              Hoeveel zaden heeft een granaatappel 

              gemiddeld?  

             Hoe bewaar je een citroen het beste?  

          Welke historische figuur wordt er vaak met 

           een appel afgebeeld? 

           a) Plato     b) Marie Curie    c) Isaac Newton 

            Hoeveel procent van de bananensoorten 

            is eetbaar?  

             Doe: Wat gebeurt er met een ballon als je 

             het sap van een mandarijn erop druppelt?  

         Het gekke gezichtje (Antwoord: A)  

         550 zaden 

         In een plastic zakje in de koelkast. Door het  

         zakje droogt de citroen niet uit.  
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             Isaac Newton (Antwoord: C)  

            Ongeveer 50%  

            Het zuur in het sap tast de latex van de  

            ballon aan, hierdoor zal de ballon ploffen. 
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        Waar worden bananen geteeld? 

        a) Ecuador   b) Alaska     c) Noord- Amerika 

         Hoeveel zaden heeft een aardbei gemiddeld?  

         Doe: Wat is de ‘beste’ manier om een banaan 

         te openen? (zie QR-code)  

 

         Welke fruitsoort is het duurste?(zie QR-code)  

         a) Yubari-cantaloupe 

         b) Gele frambozen 

         c) Drakenfruit  

          Wat voegen we aan fruit toe om het langer  

          te bewaren als we gaan, confituren?  

          Doe: Welke fruitsoort drijft niet? (appel, 

          banaan, citroen of kiwi) 

      Ecuador (Antwoord: A)  

      200 Zaden 

      Een banaan kan je openen zoals je wil. Enkele  

      onderzoekers hebben apen hiervoor     

      geobserveerd. Conclusie: een aap eet in de 

      natuur geen bananen wat maakt dat een aap 

      een banaan gewoon openscheurt.  
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          Yubari-cantaloupe (Antwoord: A)  

 

          Suiker voegen we toe.  

 

          De dichtheid van een kiwi zorgt ervoor dat 

          deze niet op het water blijft drijven.  
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           Hoeveel verschillende soorten bananen 

           bestaan er?  

          Waar bevinden zich de meeste vitamines 

          in een appel?  

          Doe: Welke fruitsoort weegt het meest? 

          Een appel of een banaan?  

     

        

           Welke kleur banaan bestaat niet?  

           a) Rood    b) Paars   c) Blauw  

           Hoeveel appelsoorten bestaan er 

           gemiddeld? 

           Zijn fruitsappen in de winkel even gezond als 

           verse fruitsappen?   

            Er bestaan meer dan 1000 soorten 

            bananen. 

            In de schil.  

            Een banaan weegt ongeveer 150gr. Een  

            appel weegt ongeveer 100gr. Een banaan 

            zou dus zwaarder moeten zijn.  
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            Paars (Antwoord: B)  

            Er bestaan gemiddeld 10 000 appelsoorten.  

            Neen; Fruitsappen die je in de winkel koopt  

            bevatten vaak toegevoegde suikers en  

            bewaarmiddelen. Verse fruitsappen niet.  
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        Welke familie is geen fruit familie?  

        a) Steenfruit familie 

        b) Straalstempel familie  

        c) Bladvrucht familie  

        Hoeveel jaar heeft een ananasplant nodig om 

        te groeien?  

        In welk seizoen groeit de abrikoos het beste?  

             Waarom hebben ze in Japan een vierkante 

             meloen uitgevonden?  

             a) Ze vonden deze handiger om te stapelen 

             b) Ze vonden de vorm mooier  

             c) De meloen is lekkerder als deze vierkant is 

             Is een tomaat een fruitsoort of een groente?  

             Doe: Teken een fruitsoort en laat de andere  

             raden welke fruitsoort je hebt getekend.  

             Bladvrucht familie (Antwoord: C)  

             3 jaar  

             De abrikoos groeit het beste in de zomer.  
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                Handiger (Antwoord: A)  

                De tomaat wordt beschouwd als een  

                groente. Maar plantkundig gezien is het een 

                fruitsoort.  

                Als de andere het kunnen raden, krijg je je 

                punt. 
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       Wat is de bijnaam van de aardbei?   

       a) Roodkoninkje    

       b) Zomerkoninkje    

       c) Zoetkoninkje 

      Hoe oud kan een appel die je in de winkel 

      vindt maximaal zijn?  

      Uit welk land komt een kiwi oorspronkelijk?  

      

      Zomerkoninkje (Antwoord: B)  

 

      1 jaar  

 

      De kiwi komt oorspronkelijk uit China.  
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         Welke van onderstaande beweringen is juist? 

          a) Fruit bevat geen suikers 

          b) Aardbeien bevatten meer suikers dan 

              citroenen. 

          c) De geur van sinaasappel maakt je vrolijk. 

         Hoeveel stukken fruit zou je per dag moeten 

         eten? 

         Waarom zijn bananen krom?  

          

          De geur van Sinaasappel maakt je vrolijk door 

          dat deze ervoor zorgt dat je hersenen 

          serotonine aanmaken een stof je opgewekter 

          en vrolijker maakt. 

           2 tot 3 stuks per dag.  

           Bananen zijn krom omdat ze naar het licht toe 

           groeien. 
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