
 

Главния Готвач и цветното му меню 
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Всяка година ресторанта на главен готвач Зоро подготвя своето ново меню. Всеки предлага нови идеи и специални вкусни ястия. Тази 

година идеята на Зоро е да направи цветно меню. Станете главен готвач и съберете цветните прибори заедно с продуктите, 

отговарящи на цвета им.  

 

Съдържание:  

- 4 поставки 

- 24 карти с продукти 

- 36 пластмасови прибори за хранене 

- Пластмасова торбичка 

 

 

 

 

Подготовка за играта: сложете 24-те продукти в торбичката и раздайте по една поставка на всеки играч. Поставете всички прибори за 

хранене в средата на масата.  

Как се играе: Първият играч започва. Взема торбичката с продуктите и тегли един, показва я на останалите и я слага в центъра на 

масата. Останалите играчи слагат ръка на масата, някой брои до 3 и всички се опитват едновременно да вземат такива прибори, които 

са същия цвят като продукта.  

Спазвайте следните правила: 

- Използва се само една ръка 

- Всеки играч поставя взетите прибори на масата пред себе си 

- Ако двама играчи едновременно са взели един прибор, печели го този, който го е хванал за дръжката му 

- Ако цвета на продукта е вторичен/ смесен, играчите имат право да вземат оригиналния, както и същия второстепенен цвят 

прибори. Например тегли се морков. Играчите могат да вземат оранжеви, жълти и червени прибори.  

- Ако се изтегли карта със две съставки в различен цвят, могат да се теглят прибори и от двата цвята.  

Рунда  свършва, след като на масата не са останали прибори от нужния цвят. Играча, който събере най-много прибори печели 

съставката. 

Ако двама играчи имат еднакъв брой прибори, печели този, който може да направи повече комплекти от вилица, лъжица и нож. Ако 

пак има двама играчи с еднакъв брой комплекти, върнете всичко в начална позиция и изиграйте рунда отново.  

Ако в суматохата на играта, играч изгуби съставка някъде настрани, то тя вече не е негова и трябва да се върне в торбичката. Ако 

играчите изберат погрешен цвят прибори, това заслужава наказателна точка и за всеки грешен цвят прибор, те трябва да върнат верен 

цвят, вече взет от предишен рунд.  

В края на всеки рунд приборите се връщат обратно в средата на масата. Тегли се нова съставка от торбичката и играта продължава.  

Цел в играта: Първият играч спечелил 5 съставки печели. 

Игра с по-лесни правила за по-малки деца: Предварително махнете съставките с вторични цветове и вторичните цветове прибори. В 

този случай, първия, който спечели 3 съставки е победителя. 

 

Препоръчителна възраст 4+ 

Брой играчи: 2 до 4 

 

Производител: Lisciani, Италия 

Вносител: Раяленд ООД, Гр. Варна, бул. „Цар Освободител”39, тел.052/566464 
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