


Якщо Ви полюбляєте проводити час 
за доброю настільною грою у приємній 
компанії, якщо полюбляєте смачненьке, а, 
тим паче, готувати смачні страви — 
Ви не помилилися з вибором гри. Адже 
ця гра не тільки допоможе весело провести 
час у колі друзів, а ще й приготувати щось 
смачненьке. У грі представлені 32 рецепти, 
за якими можна приготувати страви. 
 І усі вони є не тільки цілком реальними, 
але й дуже смачними!

Суть гри проста — потрібно зібрати 
набір усіх складових страв з меню. Можна 
це зробити двома шляхами — беручи нові 
«інгредієнти», або ж обмінюючись ними з 
іншими гравцями. Більш детально правила 
гри описані далі.

Бажаємо Вам захоплюючої гри та 
смачного життя!
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У коробці
У коробці, крім правил гри, Ви побачите рулетку та 2 набори карток. Великі 
картки — картки рецептів. Малі — картки інгредієнтів.

Картки інгредієнтів

Усі картки інгредієнтів поділені на 7 груп:
 —«Овочі»: картопля, цибуля, морква, томат, солодкий перець, огірок, капуста.
 —«Фрукти та ягоди»: яблуко, полуниця, апельсин, лимон, слива, банан, ананас.
 —«М’ясо та гриби»:  свинина, яловичина, курятина, печериці, білий гриб, 
печінка.
 —«Морепродукти»: минтай, форель, м’ясо краба, креветки, консервована риба.
 —«Молочні продукти»: молоко, кефір, сметана, вершкове масло, кисломолочний 
сир, твердий сир, бринза.
 —«Бакалія»: борошно, рис, спагетті, оливки, мед, згущене молоко, какао.
 —«Спеції та прянощі»: чорний перець, часник, лавровий лист, кріп, петрушка, 
базилік, майонез. 

Кількість карток кожного інгредієнта різна. Чим частіше зустрічається 
інгредієнт у рецептах, тим більше карток.

Картки рецептів

Усі 36 рецептів розділені на три групи по 12 рецептів у кожній: «Салати та 
закуски», «Основні страви», «Десерти та випічка».

На кожній картці Ви побачите назву рецепту, необхідний набір інгредієнтів 
для приготування та спосіб приготування. Інгредієнти,картки з якими 
треба зібрати, позначені кольором який відповідає кольору «сорочки» карток 
групи:

 «Овочі» — зелений
 «Фрукти та ягоди» — фіолетовий
 «М’ясо та гриби» — червоний
 «Морепродукти» — блакитний
 «Молочні продукти» — жовтий
 «Бакалія» — малиновий
 «Спеції та прянощі» — помаранчевий

Інгредієнти, що написані без кольорового маркеру у центрі картки збирати 
не потрібно.

Підготовка до гри
Складіть рулетку. Для цього просуньте вісь у отвір та закріпіть на ній 
стрілку.

Картки рецептів розкладіть на 3 групи та перемішайте кожну групу. 

з картоплею та печінкою
Вареники

Необхiдно:

 Печiнка
 Картопля
 Цибуля
 Кефiр
 Борошно
 Чорний перець

яйця, олiя, сода, оцет, сiль, цукор

Замісити тісто — збити 1 яйце зі щіпкою солі та 1 
столовою ложкою цукру, влити 0,3 л кефіру та додати 
1 чайну ложку соди, погашеної оцтом. Потім додати 
4 скланки борошна та замішати «молоде» тісто.
З картоплі (6 шт. середнього розміру) зварити пюре. 
Цибулю нарізати невеликими брусками та підсмажи-
ти на олії до золотистого кольору. Додати дрібно на-
різану печінку (200 г), сіль та чорний перець за смаком, 
та тушкувати 5–6 хвилин на маленькому вогні.
Зробити начинку — змішати картопляне пюре з го-
товою печінкою та цибулею. Розкотити тісто, ви-
давити формою кружечки. У середину кожного кру-
жечка покласти начинку, скласти навпіл та зліпити 
між собою краї, щоб вийшов гарної форми вареник. 
Варити на пару 5–6 хвилин.

Назва страви.

Інгредієнти, що треба зібрати.

Інгредієнти, що збирати не треба. 
 Вони перелічені для реального 
приготування страви.

Рецепт приготування 
 За ним можна 

приготувати 
смачну страву!

Кольоровий маркер,
що вілповідає кольору 

групи продуктів.

ЯблукоПолуниця Лимон Апельсин Слива Банан Ананас

Молоко Кефір Сметана Вершкове 
масло

Кисломолочний 
сир

Твердий 
сир Бринза Свинина Яловичина Курятина Печериці Білий гриб Печінка

Чорний 
перецьЧасникЛавровий 

листКріпПетрушкаБазилікМайонез Минтай Форель М’ясо 
краба Креветки Консервована 

риба

КартопляМоркваТоматСолодкий 
перецьОгірокКапустаЦибуляБорошноРисСпагеттіОливкиМедЗгущене 

молокоКакао
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Покладіть їх трьома колодами перед усіма гравцями.

Картки «інгредієнтів» також розкладіть по групах, перетасуйте кожну та 
викладіть так, щоб усім було зручно їх брати. 

За допомогою жеребкування визначте послідовність ходів. Після цього кожен 
гравець бере по 5 карток «інгредієнтів».

Хід гри
Для початку потрібно визначитись з меню — набором з трьох страв: 
салатом чи закускою, основною стравою, десертом чи випічкою. 

Для «приготування» страв потрібно зібрати набір з усіх інгредієнтів, що 
вказані у рецептах. Якщо інгредієнт зустрічається у декількох рецептах, 
то достатньо однієї картки для всіх. Тобто, якщо «яблуко» потрібно для 
«приготування» салату та десерту, то потрібно лише одна картка «яблуко».  

Кожен гравець по черзі крутить рулетку. Сектор, на якому зупинилася 
стрілка, вкаже на необхідну дію. Якщо стрілка зупинилася на секторі з 
назвою групи інгредієнтів, то гравець бере верхню картку з відповідної колоди. 
Якщо ж стрілка вказує на сектор «Обмін», то усі гравці віддають будь-яку 
свою картку гравцю ліворуч від себе, та беруть, відповідно, картку у гравця 
праворуч.

Перемога
Гравець, який перший збере усі необхідні картки інгредієнтів для «приготування» 
усіх трьох страв, стає переможцем.

Рекомендації
Під час обміну намагайтеся позбутись непотрібних вам інгредієнтів, а також 
будьте уважними та перевіряйте, чи є однакові інргедієнти у рецептах.

Варіанти гри
За бажанням можна грати й за іншими правилами. Наприклад, можна 
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«готувати» лише по одній «страві», або, при потраплянні стрілки рулетки на 
сектор «Обмін», не обмінюватись картками інгредієнтів з іншими гравцями, 
а класти її донизу відповідної колоди та брати верхню картку. Можливі 
варіанти гри як «в світлу» — коли всі гравці бачать рецепти інших, так і «в 
темну» — коли кожен гравець знає лише свої інгредієнти, необхідні для своїх 
страв.




