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Otestujte sa

znalosti ČOKOLÁDY

Na šírení čokolády do celého sveta majú zásluhu aj španielski misionári. Začali ju nosiť ako
znak lásky na územia, kde pôsobili a hlásali Božie slovo. Takýmto spôsobom sa rozšírila
veľmi rýchlo na všetky kontinenty.

1

Čokoláda sa vyrába z kakaovníka. Patrí
medzi ovocie alebo zeleninu?

4

a) ovocie
b) zeleninu
c) oboje

2

Kakaovníky plodia kakaové bôby len
počas 25 rokov svojho života. Koľko
rokov sa však tieto tropické stromy
dožívajú?

a) 4
b) 8
c) 14

5

a) 100 rokov
b) 200 rokov
c) 400 rokov

3

Prečo je v spoločnosti čokoláda spájaná
s láskou? Keď mám niekoho rád, darujem
mu čokoládu.
a) Robí ľudí šťastnejšími vďaka látkam,
ktoré obsahuje.
b) Ľudia ju milujú až tak, že sa stáva
návykovou.
c) Je vnímaná ako pozornosť a vyjadrenie
lásky.

Čokoládu predtým nepoznali v rovnakej
podobe ako my. Čo pripravovali z kakaových bôbov?
a) sladký nápoj
b) pálivý nápoj
c) horký nápoj

Aj čokoláda obsahuje kofeín. Koľko
tyčiniek z čokolády by ste museli zjesť,
aby ste prijali toľko kofeínu, koľko je
v jednej šálke kávy?

6

Po koľkých rokoch rodí kakaovník plody?
a) po 8 rokoch
b) po 5 rokoch
c) po 1 roku

7

Odkiaľ pochádza názov čokoláda?
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a) z afrického slova „sholala“
b) z anglického slova „chocolate“
c) z aztéckeho slova „cacahuatl“ (kakaová
voda)

8

Ktorá krajina je najväčším producentom
kakaa?

a) 1,9
b) 3,8
c) 2,7

13

V ktorej časti roka konzumujeme najviac
čokolády?

14

Kto vymyslel tvar čokolády v tabuľkách?
a) Belgičania
b) Francúzi
c) Angličania

11

Aká značka vyrába čokoládu, ktorá
pomáha misiám?
a) Figaro
b) Orion
c) Deva

a) na Veľkú noc
b) na Vianoce
c) na Valentína

10

Čokoláda sa rýchlo topí na jazyku.
Aký ma bod topenia?
a) 32 °C
b) 34 °C
c) 37 °C

a) Benin
b) Kamerun
c) Pobrežie Slonoviny

9

Koľko kilogramov čokolády zje
priemerný Slovák za jeden rok?

15

V akom meste sa vyrába čokoláda pod
značkou DEVA?
a) Trnava
b) Detva
c) Trebišov

Ktorá čokoláda je najzdravšia?
a) biela
b) mliečna
c) horká

1b, 2b, 3c, 4c, 5a, 6a, 7c, 8c, 9b, 10c, 11c, 12b, 13b,
14c, 15c

