
SVAR FIKA-QUIZ

1. Ordet  ”fika”, i den betydelse som ordet har idag, dök upp i svensk skrift för första gången 1910 
då det användes av fångar på fängelset Långholmen i Stockholm. Vilken känd svenskförfattare 
satt i fängelse på Långholmen i 10 månader 1974?  
Svar: Jan Guillou 

2. Duon Go Royal, som består av Oskar Kongshöj och Gustav Mardelius, släppte 2017 en låt om 
fika som blev väldigt populär. Vad hette låten?  
Svar: Swedish Fika 

3. Punschrulle, arraksrulle eller 150-ohmare. Kärt barn har många namn, men vilket annat namn 
är det vanligaste för detta bakverk?   
Svar: Dammsugare 

4. Löfbergs nya kaffeblandning Fika består av bönor från Syd- och Centralamerika, Afrika och Asien. 
Med Centralamerika menas länderna söder om Mexico i den avsmalnande landförbindelsen 
mellan Nord- och Sydamerika. Nämn två av de sju länderna som ligger där.  
Svar: Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua och Panama 

5. Ordet ”fika”, som vi navänder det idag, har enligt många forskare, bl.a. Fredrik Lindström, sitt 
ursprung i fikonspråket, där man kastar om ord och bokstäver och på så sätt bildar nya ord. 
Vad kallas förresten låtsasspråket som blev populärt i Astrid Lindgrens böcker om mästerdetek-
tiven Kalle Blomkvist?  
Svar: Rövarspråket 

6. På tal om kakor. Var hette barnprogrammet där Kakmonstret dök upp?  
Svar: Sesam 

7. Vilket är det minsta antalet olika sorters småkakor det ska finnas på ett svenskt kafferep, enligt 
gammal tradition? 
Svar: Sju. 

8. Sången om Dagny som jobbades som servitris på Café 7:an blev en stor hit i Sverige 1958. Han 
som skrev den var även med i Melodifestivalen 2017 med låten Boogieman Blues. Vad  heter 
han? 
Svar: Owe Törnqvist 

9. Kanelbullar är ett bakverk som har sitt ursprung i Sverige på 1920-talet och sedan 1999 firar vi 
så klart alltid kanelbullens dag. I vilken månad hittar vi ”kanelbullens dag”? 
Svar: Oktober (den 4:e) 

10. En vanlig kaka till kaffet är schackrutor. (BILD 5) På tal om schackrutor, hur många rutor finns 
det på ett schackbräde? 
Svar: 64 

11. Vad kallar man en firma som tillverkar och säljer finare bakverk, konfekt och liknande och ofta 
har ett serveringsställe i samma lokal där man kan sitta ner och ta en fika och avnjuta bakverken? 
Svar: Konditori (eller Kondis) 

12. För att kunna baka fikabröd behövs ofta vete. I vilket brädspel odlar man bland annat vete, 
havre, korn och råg för att tjäna pengar så att man först av alla kan få råd att köpa slottet? 
Svar: Bondespelet (Nya Bondespelet)


