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Kvíz, 
který vám 

bude chutnat 
  
 

1. Existují 4 základní typy chuťových 
vjemů: slaný, sladký, kyselý a hořký. 
Kterou chuť vnímáme prostřednictvím 
chuťových pohárků umístěných na 
špičce jazyka? 
a) kyselou 
b) sladkou 
c) slanou 

 
2. Při výrobě které „hořké dobroty“ se 
dělá konšování? 
a) fernetu 
b) čokolády 
c) tonicu 
3. Ve které zemi mají toto přísloví: 
Láska je omáčka, která teprve dá kaž-
dému masu chuť? 
a) Francie 
b) Itálie 
c) Řecko 

 
4. Odedávna patřilo pivo k nejoblíbe-
nějším alkoholickým nápojům v Če-
chách („život je hořký, bohudík“).             
V části pivovaru zvaném spilka dochází 
a) ke kvašení 
b) k odfiltrování kvasných kalů 
c) ke zrání piva 

 
5. Která kyselina vznikne kvašením 
cukrů v nakrájeném zelí a my si pak 

můžeme pochutnat na kyselém zelí? 
a) octová 
b) citronová 
c) mléčná 
6. Které město se u nás proslavilo vý-
robou skvělých kyselých okurek? 
a) Olomouc 
b) Náchod 
c) Znojmo 

 
7. Co je ještě kyselé? Přece citrón. 
S kyselými obličeji však rozhodně ne-
odcházejí z koncertu fanoušci ostravské 
kapely Citron. Tato rocková skupina 
patří už dlouhé roky u nás k nejoblí-
benějším, z roku 1988 má i Zlatého sla-
víka. Tipnete si, odkdy se datuje jejich 
historie? 
a) od r. 1973 
b) od r. 1976 
c) od r. 1981 

 
8. Cukr se až do konce 19. století do-
dával nejčastěji v odlévaných homolích, 
které se v domácnosti sekaly na drob-
nější kousky. Roku 1841 vyrobil jeden 
cukrovarník v Dačicích první kostkový 
cukr, který homole postupně nahradil. 
Jak se jmenoval? 
a) Jakub Kryštof Rad 
b) Matěj Václav Sázavský 
c) Jan Kostka Neumann 

 
9. Každý ví, že za sladkou pochoutku – 
med – vděčíme včelám. Určitě nejslav-
nější včela je Mája. Proslavil ji dětský 
animovaný seriál Včelka Mája a také 
jeden český zpěvák ve své písničce. 
Který? 

a) Jiří Korn 
b) Karel Gott 
c) Václav Neckář 

 
10. Perník je tradiční sladké pečivo. 
Z kolika ingrediencí sestávala jeho pů-
vodní receptura? 
a) 3 
b) 4 
c) 5 

 
11. Která mořská ryba se používá k vý-
robě slanečků? 
a) treska 
b) sleď 
c) makrela 

 
12. Solené arašídy jsou oblíbeným ml-
sáním k vínu, pivu nebo jen tak k te-
levizi. Na které rostlině tyto oříšky ros-
tou? 
a) ledvinovník západní 
b) podzemnice olejná 
c) juvie ztepilá 

 
 
 
 

Správné odpovědi: 1b, 2b, 3a, 4a, 5c, 6c, 
7b, 8a, 9b, 10a , 11b, 12b 
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