TIP
EN
13’ER
Hvad ved du om kaffe?
1. Hvad er kaffe egentlig?
a) En nød
b) Et bær
c) En rodfrugt

2. Hvor mange kopper kaffe drikkes der dagligt på verdensplan?
a) 600 millioner
b) 1,15 milliarder
c) 2,25 milliarder

3. Hvor stor en procentdel af verdens kaffe dyrkes i udviklingslande?
a) 75%
b) 90%
c) 100%

4. Hvor mange kopper kaffe producerer et gennemsnitligt kaffetræ i
Kenya per år?
a) 42 kopper
b) 122 kopper
c) 212 kopper

5. Hvor stammer kaffe fra?
a) Etiopien
b) Saudi Arabien
c) Brasilien

8. Hvor lang tid går der fra, at en
farmer har plukket sin kaffe, til han
typisk får sin betaling?
a)   2 uger
b)   3 måneder
c)   6 måneder

9. Hvad bliver en kenyansk kaffebonde gennemsnitlig betalt per kilo
rå kaffe?
a)   3,2 dkk
b)   4,1 dkk
c)   5,3 dkk

Sandt eller falsk?
10. Kenya er et af de mest kaffedrikkende lande i verden.
a) Sandt
b) Falsk

11. Hvor mange mellemmænd
arbejder Coop henimod, at der skal
være mellem kaffebønderne
i Kenya og Coop?
a)   0
b)   6
c)   120

6. Sandt eller falsk?
Lysristet kaffe indeholder mere koffein end mørkristet kaffe.

12. Sandt eller falsk?
Der kan normalt gå op til 9 måneder, før kaffefarmeren bliver betalt,
efter hun/han har afleveret sin
høstede kaffe.

7. Hvordan bliver kenyansk kaffe
bearbejdet?

13. Hvad er gennemsnitsalderen
blandt kenyanske kaffefarmere?

a) Sandt
b) Falsk

a)   Efter høst skal kaffen igennem en
vådmølle, derefter en tørmølle og til
sidst ristes.
b)   Kaffen er klar til ristning efter plukning og sortering.
c)    Farmerne høster kaffen og graver
den ned i jorden for at give den den brune farve. Herefter kan kaffen ristes.

Navn:

a) Sandt
b) Falsk

a) 24
b) 43
c) 62
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