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Nem eszik
olyan forrón
a kását!

Gustav Germ, a híres étteremkritikus, a városba
érkezett, hogy átadja a legjobb szakácsoknak az ínyenc-
csillagokat. Meglátogatja a „Pot Pourri“ éttermet is.
Itt a lehetőség, hogy bizonyítsd a főzési tudományod,
és megszerezd a legtöbb csillagot! A változatos
ételek elkészítéséhez azonban csak három fazék
áll rendelkezésedre, amiket meg kell osztanod a

versenytársaiddal is. És ha ez nem elég, akkor ott van
még a bosszantó fazék fedő is, ami mindig útban van,
amikor egy receptet szeretnél éppen befejezni.
Igyekezz minden akadály ellenére a receptek szerint
megfőzni az ételeket, hozd ki a legjobbat a fazekakból
és szerezd meg a legtöbb csillagot, és Gustav Germ
elismerését.
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A játék tartalma

55 receptkártya:
11x öt különböző színben
öt különböző konyhához:

sárga = mediterrán; kék = amerikai & tex-mex;
szürke = francia; zöld = szláv; piros = ázsiai

1 játéktábla
pontozósávval, menütáblával és

pontozást segítő táblázattal

1 fedő

5 menülapka

5
szakácskönyv

5 csillag alakú
játékkő

3 fazék

1 játékszabály
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Egy szórakoztató főzős játék. Szerzők: Ananda Stimm és Florian Mayerhofer

1 menükártya
a receptkártyákon ábrázolt ételekkel
és hozzávalóikkal kapcsolatos további
információkkal

90 összetevők kártya:
9x hal és tenger gyümölcsei, hús,

burgonya, sajt, liszt, sárgarépa, paprika,
rizs, paradicsom, hagyma
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A cél:
Az a célod, hogy a legmesszebbre juss a pontozósávon a csillagoddal. Akkor léphetsz előre, ha megfigyeled,
hogy mi került a fazekakba, és a lehető legpontosabban készíted el a saját receptjeidet.

Előkészületek:
• Az első játék előtt óvatosan nyomkodd ki az
alkatrészeket a kartontáblából.

• Tedd a 3 fazekat egymás mellé az asztal közepére,
és tedd rá az egyik fazékra a fedőt. Fektesd
a játéktáblát az asztalra a fazekak fölé.

• Keverd meg lefordítva az 5 menülapkát, majd
tedd őket felfordítva bármilyen sorrendben a játéktábla
menütábla részére.

• Adj minden játékosnak egy szakácskönyvet és egy
színben hozzáillő csillag játékkövet. Mindenki helyezze
a játékkövét a játéktáblára a szakács tálcájára.

• Keverd meg az összetevők kártyákat és adj mindenkinek
2 összetevőt. Tegyél további 4 összetevőt felfordítva egymás
mellé a fazekak alá. Ezek alkotják az összetevők kínálatát,
amelyhez mindannyian hozzáférhettek a játék során.
A megmaradt összetevőket tedd a kínálat mellé egy lefordított
pakliba rendezve.

• Keverd meg a receptkártyákat és adj mindenkinek 3 receptet. Mindenki válasszon ki 2 receptet
a három recept közül, és tegyen egyet-egyet a szakácskönyve minden oldalára. Azokat
a recepteket, amiket nem választottatok ki felfordítva tegyétek egy közös dobópaklira.
A fennmaradó receptkártyákból alakítsatok ki egy lefordított húzópaklit.

A játékmenet:
Válasszatok egy kezdőjátékost. Őt követően az óramutató járásával megegyező irányban kerültök majd sorra.
Amikor rajtad a sor, a következő három művelet egyikét csinálod:

A) összetevőket szerzel be
B) főzöl és áthelyezed a fedőt
C) recepteket cserélsz
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a játéktér
3 játékos esetén
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A) Összetevőket szerzel be

Vegyél fel 2 új összetevőt. Választhatsz a fazekak alatt felfordítva fekvő kínálatból,
vagy húzhatsz a lefordított húzópakliból. Ezt a két lehetőséget kombinálhatod is.
De a végén ki kell egészítened a húzópakliból 4 lapra a kínálatot.

Megjegyzés: Nincs korlátozva a lapok száma a kezedben! Annyi összetevő lehet
a kezedben, amennyit csak akarsz. Amikor elfogynak az összetevők húzópakli lapjai, akkor keverd
meg a már felhasznált összetevőket, majd alakíts ki egy lefordított lapokból álló új húzópaklit.

B) Főzöl és áthelyezed a fedőt
Tegyél legfeljebb 2 összetevőt a kezedből egy vagy két fedetlen fazékba.
Tedd a kártyákat úgy a fazékba, hogy függőlegesen elcsúsztatva fedjék egymást, és
mindig legyen látható a kártyák alsó részén látható összetevő. Minden fazék legfeljebb
6 összetevőt tartalmazhat. Ezután a fazék megtelt és tálalhatod (lásd a Megtelt a fazék
címszónál).

A fedővel fedett fazék tabu abba most nem tehetsz semmit!

Fontos:
Amikor befejezed a főzést, át kell helyezned a fedőt egy másik fazékra,
ha egyik fazék sem telt meg és nem kell tálalni.

C) Recepteket cserélsz
Húzz 2 új receptet a receptkártya pakliról, és cseréld
ki őket tetszésed szerint a szakácskönyvedben lévő
receptekkel. Az akció végén ismét 2 recept legyen
a szakácskönyvedben. Dobd a nem választott
receptkártyákat felfordítva a dobópaklira.

Most a következő játékoson a sor az óramutató járásával
megegyező irányban.

Nem vagy elégedett a kínálattal?
Opcionálisan megújíthatod a kínálatot a lépésed elején. Ehhez válassz ki egy bármilyen összetevőt
a kezedből, és tedd a dobópaklira a kínálat 4 lapjával együtt. Ezután fordíts fel 4 új összetevőt
a húzópakliról, majd csináld meg a lépésed. Figyelem: Ezt az opciót a lépésedben csak egyszer
a lépésed megkezdése előtt használhatod, és csak akkor, ha az A) Akciót választod!
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MEGTELT A FAZÉK!
Fokozatosan telnek meg az összetevőkkel a fazekak. Amikor a főzés után 6 összetevő van egy
fazékban, akkor az a fazék tele van és tálalni kell! Ebben az esetben nem szabad áthelyezni a fedőt!

Tálaláskor csináld meg ebben a sorrendben a következő lépéseket:

1. Receptet váltasz be, értékelsz és húzol
2. Ki főz veled?
3. Menülapkát cserélsz (ha szükséges!)
4. Elpakolsz és kiegészíted a recepteket

Válassz egy receptet a szakácskönyvből, és hasonlítsd össze a recepten álló összetevőket és az
összetevők darabszámát a fazékban lévőkkel. Attól függően, hogy összesen hány egyezés van,
a játékköved előre tolhatod a pontozósávon a következők mértékében:

A megfelelő összetevők
száma

Mezők
száma

6 9
5 7
4 5
3 3
2 1

Megjegyzés: A pontozást segítő táblázatot a játéktáblán is megtalálod!

2. Ki főz veled?
Ezután sorban egymás után mindenki másnak lehetősége van arra, hogy beváltson egy receptet a teli
fazékra, és előre lépjen a játékkövével a pontozósávon.

1. Receptet váltasz be, értékelsz és húzol
Ha te vagy az a személy, aki éppen főzött, és a hatodik összetevőt tette egy nyitott fazékba, akkor
be kell váltanod egy receptet. Ezért azonnal előre léptetheted a játékköved 1 mezőt
a pontozósávon.

Csak akkor fejezhetsz be egy fazekat, ha van egy recepted legalább két egyező összetevővel
a szakácskönyvedben.
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Jegyezd meg:

Egy fazékért egyszerre csak az egyik receptedet válthatod be!

Csak akkor válthatsz be egy receptet, ha legalább két hozzávalója van a fazékban.

Tegyétek le magatok elé az értékelt recepteket. Ezek a játék végéig előttetek maradnak.

3. Menülapkát cserélsz (ha szükséges!)
A pontozósávon három csillaggal jelölt mező van (a 8-as 17-es és 26-os mezők).
Aki utoljára lép rá vagy lép át egy ilyen mezőt, az megváltoztathatja a menülapkák sorrendjét a
menütáblán. Ilyenkor válassz ki két menülapkát, és cseréld fel a helyüket. A játék végén további ínyenc
csillagokat kaptok a különböző konyhák beváltott receptkártyáiért (lásd A játék vége és a végső értékelés
címszó alatt).

Flórián beváltott egy receptet 4 megfelelő összetevővel. Öt mezőt lép előre a kék
játékkövével a játéktáblán. Ő az utolsó, aki rálép a 17-as mezőre. Így kicserélheti
egymással két menülapka helyét.

Amikor két fazekat fejezel be, akkor az 1-3. lépéseket egymás után
csinálod meg a két fazékhoz. Kiválaszthatod, hogy a két fazék közül
melyiket szeretnéd elsőként értékelni. Csak azután folytathatod a lépésed
a 4-es ponttal, miután mindkét fazekat értékelted.

4. Elpakolsz és kiegészíted a recepteket
Üríts ki minden teli fazekat úgy, hogy mind a hat összetevőt kiveszed és a lerakópaklira teszed.
Mindenki egészítse ki a szakácskönyvét ismét 2 receptre, a húzópakliból.

Most már a következő játékoson a sor.
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Kedvelj minket a www.facebook.com/PiatnikBudapest

A játék vége és a végső értékelés:

Rendezzétek az összegyűjtött receptkártyáitokat a színeik alapján külön
a konyháknak megfelelően. Szorozzátok meg a konyhánkénti kártyák
számát a csillagjaik értékével, amik a konyhának megfelelő menülapka
mellett láthatóak a játéktáblán. A kapott pontoknak megfelelően
lépjetek előre a pontozósávon. Az a győztes, akinek a játékköve
a legtávolabbra jutott a pontozósávon.

Döntetlen esetén a döntetlenben érintettek számolják meg a saját színükben összegyűjtött
receptkártyájukat. Minden saját színű receptkártyáért előre lehet lépni egy mezőt a pontozósávon.
Akinek a játékköve ezek után a legtávolabbi helyen áll a pontozósávon, az a játék győztese.
Ha még ezek után is döntetlen mutatkozna, akkor a döntetlenben részt vevők osztoznak a győzelemben.

Importálja és forgalmazza a Piatnik Budapest Kft.
1034 Budapest, Bécsi út 100.
e-mail: piatnik@piatnik.hu
www.piatnik.hu

Figyelem! 3 éves kor alatti gyermeknek nem adható! Apró
alkatrészeket tartalmaz! Fulladásveszély! Őrizze meg a játékszabályt,
mert a szabályban szereplő adatokra még szüksége lehet.
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A játék véget ér, amikor az egyikőtök beváltja a hatodik receptjét. Játsszátok végig a fordulót, hogy
mindenkinek lehetősége legyen még egy recept beváltására. Fejezzétek be a teljes fazék pontozását.
Ezután csináljátok meg a végső értékelést:

Példa: A játék végére Flórián összegyűjtött 2 receptet a szláv konyhából,
2 receptet az amerikai és tex-mex konyhából és 1 receptet a francia
konyhából. 10 ponttal (2x3, 2x1 és 1x2) léphet előre a pontozósávon.

Játékváltozat profi szakácsoknak:
A fent leírtak szerint játszotok a következő változtatással: Ne tegyétek ki nyíltan a menülapkákat a játék
elején, hanem lefordítva tegyétek a játéktábla menütáblájára. Minden alkalommal, amikor valaki rálép,
vagy átlép a 8-as, 17-es vagy a 26-os mezőn az titokban megnézhet és felcserélhet egymással bármelyik
két menülapkát, vagy vissza is teheti őket az eredeti helyükre. Megjegyzés: Tartsátok be a sorrendet az
óramutató járásával megegyező irányban, ha többen is „együtt főznek”! Fedjétek fel a játék végén mind az
öt menülapkát, és értékeljétek a beváltott recepteket a korábban leírt szabályok szerint.

Megjegyzés: Technikai okokból sajnos nem lehet a kártyákon feltüntetni a receptben szereplő összes hozzávalót. Ezért a
mellékelt menükártya célja, hogy további információkat nyújtson a receptkártyákon szereplő ételekről és hozzávalóikról.
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