
Julequiz:

TIP EN 13-ER 
1.
Julemanden er delvist 
baseret på 
hvilken person?
 Sankt Claus
 Pappa Christo
 Sankt Nicolaus

2.
Vi spiser en masse dejlige 
småkager i julen. 
Hvilken af de følgende 
småkager er ældst? 
 Brunkagen
 Klejnen 
 Jødekagen

3. 
Hvilken by blev Jesus født i?
 Nazaret
 Betlehem
 Jerusalem

4.
Hvor mange gange siden 1900 
har vi herhjemme haft hvid 
jul? (hvor 90% af hele 
Danmark har været dækket 
af sne) 
 9
 21
 33

5.
Fra hvilken dansk julesang 
stammer følgende: “men med 
ét der blev at skue, én så klar 
på himlens bue”?
 Glade jul, dejlig jul
 Dejlig er den himmelblå
 Julen har bragt velsignet bud

6.
Efter den store julemiddag 
skal vi have risalamande. 
Hvilken nationalitet har 
denne dessert? 
 Fransk 
 Dansk 
 Belgisk

7.
Julemaden er ikke ligefrem 
sund, men rødkål kan 
begrænse det dårlige 
kolesterol i kroppen.
Derudover er der en anden 
kåltype, som har en særdeles 
gavnlig, dokumenteret effekt 
på kolesterolniveauet – 
hvilken? 
 Hvidkål
 Blomkål
 Rosenkål

8.
Hvor mange rensdyr har 
Julemanden?
 7
 8
 9

9.
Hvilket dato fejrer vi i 
Danmark Sankta Lucia? 
(Luciadag)
 6. december
 13. december
 17. december

10.
Hvor stammer juletræet, 
som vi kender det i dag, fra?
 Tyskland
 Østrig
 Danmark

11. 
Julen er bl.a. chokoladens 
højtid, og der er rigtig god 
grund til at sætte tænderne i 
især det mørke chokolade, da 
dette indeholder ingredienser, 
som er gode for dig og din krop. 
Men hvor stammer 
chokoladebønnerne 
egentlig fra?
 Mellemamerika
 Sydamerika
 Afrika 

12.
Hvor mange kcal løber 
et klassisk julemåltid 
op i? (ifølge Illustreret 
Videnskab)
 Ca. 1500 kalorier
 Ca. 1800 kalorier
 Ca. 2000 kalorier

13.
Hvor mange penge brugte 
vi danskere tilsammen på 
julegaver i 2016? 
(undersøgelse fra Yougov)
 1,2 milliarder
 7 milliarder
 11,5 milliarder 


