ΕΡ: Σε ποια περιοχή της Ελλάδας οι κάτοικοι τρώνε
περισσότερο λάδι κατά άτομο;

ΕΡ: Που ωφελεί το λάδι;

ΕΡ: Ποιο πράγμα που χρησιμοποιούμε καθημερινά
φτιάχνεται από λάδι;

ΕΡ: Ποιες σύνθετες λέξεις μπορείς να φτιάξεις με τη
λέξη ελιά;

ΑΠ: To σαπούνι.

ΑΠ: Το Νοέμβριο.
ΕΡ: Τι έλεγαν οι αρχαίοι ΄Ελληνες «υγρό χρυσάφι»;

ΕΡ: Μπορείς να ζωγραφίσεις ένα κλαδί ελιάς;

ΑΠ: Στην Κρήτη.

ΕΡ: Πότε ξεκινάει η ελαιοκομική περίοδος;

ΕΡ: Εκτός από την διατροφή μας πώς αλλιώς
χρησιμοποιείται το ελαιόλαδο;

ΑΠ: Στην καρδιά, στα αγγεία και τις αρτηρίες, στο
στομάχι και το πεπτικό σύστημα, στην πρόληψη
του καρκίνου, στο διαβήτη, στη μακροζωία.

ΑΠ: Το λάδι.

ΑΠ: Η θεά Αθηνά.
ΑΠ: Στο ελαιουργείο.
ΕΡ: Ποιας αρχαίας πόλης ήταν σύμβολο η ελιά;

ΑΠ: Στο ελαιόλαδο και στην κρητική διατροφή.

ΕΡ: Που πηγαίνει ο καρπός μετά το τέλος μιας
κουραστικής ημέρας;

ΕΡ: Σε τι οφείλεται η μακροζωία των Κρητών;

ΑΠ: Φάρμακο, καλλυντικό, λιπαντικό, φωτιστική
ύλη.

ΕΡ: Ποιος θεός δώρισε την ελιά στην αρχαία Αθήνα;

ΑΠ: Της αρχαίας Αθήνας.

ΕΡ: Ποιες ελιές βρίσκουμε πάνω στο τραπέζι μας;

ΕΡ: Ξέρεις τα είδη του ελαιολάδου;

ΕΡ: Ποια προϊόντα παίρνουμε από την ελιά;

ΕΡ: Μπορείς να περιγράψεις τη γεύση, το άρωμα,
και το χρώμα του ελαιολάδου;

ΕΡ: Οι ελιές είναι δέντρα αειθαλή ή φυλλοβόλα;

ΑΠ: Αειθαλή.

ΑΠ: Με κλάδεμα, λίπανση και άρδευση.
ΕΡ: Ποιες ποικιλίες ελιάς μπορούμε να βρούμε
σε έναν κρητικό ελαιώνα;

ΑΠ: Τις ελιές και το λάδι.

ΕΡ: Πως φροντίζουμε τα ελαιόδεντρα;

ΑΠ:
1. Εξαιρετικό παρθένο
2. Παρθένο
3. Ελαιόλαδο
4. Πυρηνέλαιο

ΑΠ: Τσουνάτη, λιανή ή κορωνέικη, τσιτολιά, μηλολιά, καλαματιανή.

ΑΠ: H Ισπανία και η Ιταλία.
ΑΠ: Το κότινο, ένα στεφάνι από κλαδί αγριοελιάς.
ΕΡ: Σε ποια χώρα οι κάτοικοι καταναλώνουν το
περισσότερο ελαιόλαδο κατά άτομο;

ΕΡ: Ποιες σύνθετες λέξεις μπορείς να φτιάξεις
με τη λέξη λάδι;

ΑΠ: Μέσα σε σακιά με αραιή πλέξη.

ΕΡ: Στην αρχαία Ελλάδα τι έπαιρναν οι νικητές των
Ολυμπιακών Αγώνων;

ΕΡ: Που βάζουμε τις ελιές όταν τις μαζεύουμε;

ΑΠ: Τις αλατσολιές, τις ξυδάτες, τις κολυμπάδες,
τις νεραντζολιές, τις τσακιστές.

ΕΡ: H Ελλάδα έχει την τρίτη θέση στον κόσμο στην
παραγωγή ελαιολάδου. Ποιες χώρες βρίσκονται
στην πρώτη και στη δεύτερη θέση;

ΑΠ: Στην Ελλάδα.

