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Játékosok száma: 2-6 

Ajánlott: 6 éves kortól 
Játékidő: 10-20 perc 
 

Tartozékok 

o 120 zöldség kártya (paradicsom, 
saláta, paprika és karfiol) 

o 8 tabu zöldség kártya (minden 

zöldségfajtából kettő, csótányokkal) 
 

 

 

zöldségkártyák 

 

tabu zöldség kártyák 

 

A játék célja 
Amilyen gyorsan csak lehet, a játékosok megpróbálnak összerittyenteni egy színes 
salátát úgy, hogy körönként beleraknak egy-egy zöldséget a ”tálba”. Viszont, amilyen 

sebesen kijátszod a kártyát, olyan gyorsan kell korrekt nevén nevezni a lerakott 
zöldséget. De vigyázz, csak akkor nyerhetsz, ha ügyesen pörögsz az igazmondás és a 

kényszerlódítás között! Ez a játék egy igazi nyelvtörő! 
 

Előkészületek 

Keverd meg jól mind a 128 kártyát, majd oszd ki az egészet egyesével a játékosoknak. 
Mindenki egy pakliba rendezi a lapjait, maga előtt az asztalon, persze lefordítva. 
Kezdődhet is a játék! 
 

A játék 
A legfiatalabb kezdi a játékot. Mint a villám, olyan gyorsan teszi a lefordított paklijának 
legfelső lapját immár megmutatvamegmutatvamegmutatvamegmutatva az asztal közepére és mindenféle teketóriázás nélkülteketóriázás nélkülteketóriázás nélkülteketóriázás nélkül  
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bejelenti, hogy a kártya mit ábrázol: 
 

Paradicsomot, salátát, paprikát, vagy karfiolt. 
 

A játék órajárás szerint folytatódik. A játékosok minden körükben a paklijuk legfelső 
lapját teszik középre, megnevezve saját zöldségüket a következő szabályok szerint: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabu zöldség kártyák (TZK) 
A kártyák között, minden zöldségféléből kettő-kettő kártyán egy dagadt csótánydagadt csótánydagadt csótánydagadt csótány 

terpeszkedik. Ha a játékos TZK-t játszik ki, mindigmindigmindigmindig ”csótány!csótány!csótány!csótány!”-t kell kiáltania! 

Ez a zöldség innentől kezdve tabu és nem lehet kimondani mindaddig, míg a TZK látható. 

Az első paklit ezzel egy ideig lezárjuk és másikat kezdünk. A második paklira egészen 
addig pakolunk, amíg megint elő nem kerül egy TZK. Ekkor a játékos ”csótány!csótány!csótány!csótány!”-t kiált, 

és mindenki visszatér az első paklihoz. Innentől kezdve az új TZKúj TZKúj TZKúj TZK-n látható zöldség 
nevét nem szabad mondani. 

 

Vigyázat:Vigyázat:Vigyázat:Vigyázat: pakliváltáskor kettő TZK látszik egyidőben (csak egy játékos köréig), tehát 
mindkettő tabu!mindkettő tabu!mindkettő tabu!mindkettő tabu! 

 

Hibázás:Hibázás:Hibázás:Hibázás:    

Minden rossz szó, minden hebegés-habogás, minden ööööö, minden úúúúú, minden három 

másodpercnél tovább tartó vacilálás hibának számít! 
Ha valaki hibázik, minden lerakott kártyátminden lerakott kártyátminden lerakott kártyátminden lerakott kártyát fel kell vennie, majd indíthat egy új kört. 
 

 

 

1. A játékosnak mindig igazat kell mondania!mindig igazat kell mondania!mindig igazat kell mondania!mindig igazat kell mondania! 

Kivéve: 

o ha a zöldségkártyájazöldségkártyájazöldségkártyájazöldségkártyája megegyezik az legutolsó kijátszott zöldséggellegutolsó kijátszott zöldséggellegutolsó kijátszott zöldséggellegutolsó kijátszott zöldséggel, 
mert akkor hazudni kell!hazudni kell!hazudni kell!hazudni kell! 

o ha a zöldségkártyájazöldségkártyájazöldségkártyájazöldségkártyája megegyezik a legutóbb elhangzott állítássallegutóbb elhangzott állítássallegutóbb elhangzott állítássallegutóbb elhangzott állítással  

(amit az előző játékos mondott), ekkor is hazudni kell!hazudni kell!hazudni kell!hazudni kell! 

2. ha a játékos tabu zöldségkártyáttabu zöldségkártyáttabu zöldségkártyáttabu zöldségkártyát játszik ki, akkor minden esetben  
    csak csótánytcsak csótánytcsak csótánytcsak csótányt lehet kiáltani! 

3. ha a zöldségkártyájazöldségkártyájazöldségkártyájazöldségkártyája megegyezik az imént kijátszott tabu kártabu kártabu kártabu kártyán tyán tyán tyán 

látható zöldséggellátható zöldséggellátható zöldséggellátható zöldséggel, akkor is hazudni kell!hazudni kell!hazudni kell!hazudni kell! 
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A játék vége és a győztes 
Ha valakinek elfogy a paklija, a játék végetér és megvan a nyertes! 
 

Példa: 

1. Szabi salátát játszik és azt mondja: ”saláta!saláta!saláta!saláta!” 

2. apa egy paprika tabu kártyával következik és ”csótány!csótány!csótány!csótány!”-t kiált 

3. Tomi új paklit kezd, kijátszik egy paradicsomot és mondja is, hogy ”paradicsom!paradicsom!paradicsom!paradicsom!” 

4. Koni szintén paradicsomot húz és azt mondja: ”karfiol!karfiol!karfiol!karfiol!” 

(Mivel a paprika tabu és paradicsomot játszott ki előtte Tomi, a saláta még helyes 
lett volna, de semmi más.) 

5. Szabi szintén paradicsomot játszik és azt mondja: ”saláta!saláta!saláta!saláta!” 

(Mivel a paprika tabu, karfiolt mondtak az előbb és paradicsom kártya a legutolsó 
lerakott lap.) 

6. apa kijátszik egy karfiol tabu kártyát és azt mondja: ”csótány!csótány!csótány!csótány!” 

7. Tomi visszatér az első paklihoz, kijátszik egy paprikát és azt mondja: ”saláta!saláta!saláta!saláta!” 

(Mivel a karfiol és a paprika mindkettő tabu, még a paradicsom is jó lett volna.) 
8. Koni karfiollal következik és ”paradicsom!paradicsom!paradicsom!paradicsom!”-ot mond 

(A karfiol tabu, saláta volt az előző kimondott zöldség, és paprika volt az utolsó 
lerakott lap, így a paradicsom az egyetlen lehetőség.) 

9. Szabi paprikát játszik és azt mondja: ”saláta!saláta!saláta!saláta!” 

Ez hiba, úgyhogy most fel kell vennie mindkettő asztalon levő paklit! 
(Szabinak igazat kellett volna mondania, mivel a paprika tabu kártya már nem volt 
érvényben, nem mondta az előző játékos, és nem paprika volt az előző lap sem.) 
 

Variáció kisebb gyerekek részére 
Játszd úgy, mint az előbb, de hagyd ki a  

TZK-kat! 

 

Jó étvágyat! 
 

 

 

 

fordította: szoffi 

 

 

http://www.jateklap.hu 
JÁTÉKLAP-Társasjáték és Kártyajáték portál 


