
 Senioritoiminta 2020  www.vahvike.fi                  
 

 

Haastava KAHVI-visailu 
 

Ohjaaja kysyy kysymykset ja kertoo vaihtoehdot.  

Osallistujilla on lupa arvailla oikeaa vastausta.  

Anna aikaa kysymysten synnyttämille keskusteluille.  

 

1. Paljonko suomalaiset juovat kahvia vuodessa? 

a) 8 kiloa 

b) 10 kiloa 

c) 12 kiloa 

 

2. Kuinka paljon maailmassa juodaan päivittäin kahvia? 

a) yli 5.3 miljardia kupillista 

b) yli 10.1 miljardia kupillista 

c) yli 2.2 miljardia kupillista  

 

3. Kahvia tulee Suomeen yli 15 maasta.  

Mistä maista suurin osa kahvistamme tuodaan? 

a) Brasilia ja Kolumbia  

b) Etiopia ja Kenia 

c) Nicaragua ja Honduras 

 

4. Milloin kahvi saapui Helsinkiin?  

a) 1600-luvulla 

b) 1700-luvulla 

c) 1800-luvulla 

 

5. Minne päin Helsinkiä Gustav Paulig avasi ensimmäisen paahtimonsa? 

a) Töölöön 

b) Katajannokalle 

c) Kallioon 
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6. Mistä kahvipavuista suomalaisten suosiossa olevat vaaleapaahtoiset pavut 

paahdetaan? 

a) Arabica 

b) Robus 

c) Liberica 

 

7. Kuinka korkeaksi kahvipensas voi kasvaa? 

a) 5 metriä 

b) 10 metriä 

c) 1 metri 

 

8. Minkä värisiä kahvikasvin kukat ovat? 

a) punaisia 

b) sinisiä 

c) valkoisia 

 

9. Mitä seuraavista kahvi ei sisällä? 

a) vitamiineja 

b) kivennäisaineita 

c) hiilihydraatteja 

 

10. Milloin valittiin ensimmäinen Paula-tyttö?  

a) 1930-luvulla 

b) 1950-luvulla 

c) 1970-luvulla 

 

11. Suomessa juodaan paljon kahvia.  

  Monesko maa Suomi on kahvin kulutuksessa? 

a) kolmas 

b) toinen 

c) ensimmäinen 

 

12. Mistä maasta löytyi ensimmäinen kahvikasvi? 

a) Etiopiasta 

b) Kolumbiasta 

c) Ceylonista 
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12. Mitä kahvinkorvike sisälsi kahvin lisäksi? 

a) sikuria ja viljaa 

b) voikukanjuurta 

c) sokerijuurikasta 
 

13. Mitä tarkoittaa sumppi? 

a) samojen kahvinporojen keittämistä aina uudelleen 

b) vahvaa kahvia 

c) kunniavieraille keitetty kahvi 

 

14. Minkä nimisiä olivat Pauligin ensimmäiset kahvimerkit? 

a) Katriina ja Huomio  

b) Juhlasekoitus ja Presidentin sekoitus 

c) Costa Rica ja Aina 

 

15. Jos kahvinpurujen määrää lisätään, miten se vaikuttaa kahvin makuun?  

a) kahvista tulee vahvempaa 

b) ei mitenkään 

c) kahvista tulee kitkerämpää 

 

16. Miten kahvin säilyttäminen jääkaapissa vaikuttaa sen makuun? 

a) Se ottaa makuja vahvatuoksuisista tuotteista kuten kalasta tai 

homejuustosta. 

b) ei mitenkään 

c) parantaa makua 

 

17. Mitä on käytetty kahvinselvikkeenä? 

a) soodaa 

b) lahnan suomuja 

c) voita 

 

18. Mikä on römsä? 

a) kahvin paahtamiseen käytetty väline 

b) rintamalla korvikkeen keittämiseen käytetty kenttäpakki 

c) henkilö, joka on juonut liikaa kahvia 
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19. Mikä oli piian kahvisopimus? 

a) piioille määritelty päivittäinen kahvikupillisten määrä 

b) piikojen päivittäin keitettämän kahvin määrä 

c) Ei sellaista sopimusta ole olemassa. 

 

20. Mitä tarkoitusta varten kahvipannun nokassa on ollut läppä? 

a) Se piti kahvin kuumana. 

b) Se esti kahvia kiehumasta yli. 

c) Se esti torakoiden pääsyn pannuun. 

 

21. Mikä on pytky? 

a) kahvipannu 

b) tietynlainen kahvipapu 

c) pullaviipale 

 

22. Mitä tarkoittaa vauvakahvit? 

a) vauvan syntymän kunniaksi tarjottavat kahvit 

b) pienille sylivauvoille annettavaa kahvia 

c) erityisen pientä ”nuukaa” kahvikupillista 

 

23. Mikä on vaeltava korppu? 

a) naapurilta lainattu vierasvara 

b) vanha kahvinkeittäjä 

c) kahvipöydässä salaa taskuun laitettu korppu 

 

24. Mitä kutsuttiin ”välkehtiväksi jäteöljyksi? 

a) sumppia, joka heijasti useita värejä 

b) korviketta 

c) vahvaa, jo kylmennyttä kahvia 

 

25. Kuinka monta kertaa kahvi on ollut Suomessa kielletty? 

a) ei koskaan 

b) kolme kertaa (1700-luvulla) 

c) kerran 
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