
A) 2 kg
B) 12 kg
C) 20 kg
D) 100 kg

Hur många kilo ägg äter 
finländare i året?



Hur stor del av världens 
befolkning firar påsk?

A) Alla firar påsk
B) Hälften av världens befolkning firar påsk
C) En tredjedel av världens befolkning firar påsk
D) Påsk firas bara i norden



Var ligger påskön?

A) Östersjön
B) Indiska Oceanen
C) Nära Island
D) Stilla havet

 
 
 
 
 



Hur länge ruvar hönan sina ägg
 innan de kläcks?

A) 21 dagar
B) 38 dagar
C) 9 månader
D) 2 år



A) För att mata påskharen
B) Gräset symboliserar våren
C) För att gömma äggen i
D) För att grönt är skönt

Varför odlar man påskgräs?



Vart flyger påskhäxorna 
på påsken?

A) Grönkulla
B) Blåkulla
C) Påskön
D) Blåbärslandet



Vad kallas veckan före påsk?

A) Påskveckan
B) Stilla veckan
C) Tysta veckan
D) Sch-veckan



 
Den kända finländska skidåkaren och 

riksdagsmannen Juha Mieto gillar memma. 
Hur många askar brukar Juha Mieto äta varje påsk?

A) 2 askar
B) 15 askar
C) 40 askar
D) 100 askar



A) 100 tusen
B) 500 tusen
C) 1 miljon
D) 3,5 miljoner

Ungefär hur många påskägg säljs
 kring påsken i Finland?



A) råg
B) vete
C) korn
D) havre

Vilket sädesslag tillverkar man
 memma av?



A Finländare äter cirka 12 kg ägg i året. I Finland värper hönorna
under ett år ungefär 1,2 miljarder ägg. 
 C Påsken är den största kristna högtiden och har väldigt långa anor.
En tredjedel av världens befolkning firar påsk. Påsken är den äldsta
helgen i den kristna traditionen.
 D Påskön ligger i sydöstra Stilla havet väster om Sydamerika. Påskön
har fått sitt namn av att upptäcktsresaren Jakob Roggeveen och hans
besättning som hittade ön på påskdagen den 5 april 1722.
A Hönan sitter på äggen i 21 dagar och kommer bara lämna boet för
att äta, dricka och röra på sig.
B Man odlar påskgräs för att det gröna gräset symboliserar våren och
att naturen igen vaknar till liv.
B Enligt gammal svensk folktro flyger påsk häxor på kvast till Blåkulla
på skärtorsdagen eller natten mellan dymmelonsdagen och
skärtorsdagen för att sedan återvända på påskdagen.
B Veckan före påsk inleds av palmsöndagen och kallas också för stilla
veckan. Veckan efter stilla veckan kallas påskveckan. Måndagen kallas
blå måndag eller svart måndag. Tisdagen kallas vita tisdagen. Sedan
följer dymmelonsdag, skärtorsdag, långfredag, påskafton, påskdagen
och annandag påsk.
C Rätt svar är 40, alltså samma som antalet dagar i påskfastan. Mieto
har berättat att han äter 40 askar memma varje påsk. Mieto är en
riktig memmaambassadör. 
D Enligt Kesko (K-market) sålde man 2016 närmare 3,5 miljoner
påskägg. Sammanlagt såldes det över 5 miljoner påskgodis
förpackningar (påsar, ägg, slickepinnar, m.m.)
A Memma är sötad råggröt gjord på rågmalt, rågmjöl och sirap. Den
serveras som efterrätt med socker och mjölk eller grädde.

Svar: 
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Folktro
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvast
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%A5kulla
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dymmelonsdagen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A4rtorsdagen
https://sv.wikipedia.org/wiki/P%C3%A5skdagen
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