
by Marco Teubner
Az okos fűszerezés fél siker!

Rajive piaci standja nagy attrakció  a városban.
Az ország legjobb szakácsai tülekednek 

fűszereiért, hogy új keverékeket készíthessenek, melyekkel új íz-trendeket teremthetnek. Az alkudozást 
egy különös rituálé követi: egy elegáns csuklómozdulattal pirított kenyérdarabokat dobnak a fűszeres 
tálkákba. Amellett, hogy mindez jó móka, kilökhetik nem kívánt ellenfelük kenyérdarabjait is. De a dar-
abkák csak akkor fedik fel valódi természetüket, ha a séfek megteszik ajánlataikat. Kié lesz a győzelem és 
az áhított fűszerek? A legokosabb taktikus lehet a nyertes…

Játék tartozékok

2 kapocs

18 fűszerkeverék

54 fűszerkártya

1 borsszóró

2 játéktábla

24 korong, 
6-6 db, 4 színben

42 bankjegy 
(6 x 100, 12 x 50, 
12 x 20, 12 x 10 rúpia)

fűszerkeverék kártyák helye

fűszeres tálkák akciómezők
fűszerkártyák 
mezői

Elökészület 

Egy játékkör összeállítása

Játékos Fűszerkeverék Fűszerkártya Korong / kör

2 2 4 4

3 2 5 4

4 3 6 3
Példa: Három játékos esetén 2 fűszerkeveréket kell felfordítani 
minden kör elején.

 

• Terítsétek ki, és kapcsoljátok össze a tábla darabjait az asztal közepén.    
• Minden játékos 6 korongot kap saját színében, és 200 rúpiát.

• A maradék pénzből képezzetek tartalékot a tábla mellett.   

• Keverjétek össze külön-külön a
   fűszerkeverékeket és a fűszer- 
   kártyákat, és tegyétek őket lefelé
   fordítva a tábla mellé. A jobbra 
   lévő táblázat mutatja, hogy körön-
   ként mennyi fűszekeveréket kell
   felfordítva kitennetek a paklija
   mellé, illetve mennyi fűszerkár-
   tyát helyezzetek a tábla szélén
   lévő mezőkre. 

• Az lesz a főszakács (kezdő), aki legutoljára főzött. Ő kapja a borsszórót. 



1. Korongok eldobása

Megj: A már táblán lévő korongok kilökése értékes taktika lehet saját eredményünk növelésére.

Fontos!

- Dobás közben
  a kezed nem len-
  dülhet túl a játék-
  tábla széle fölött. 

- A dobás érvénytelen, ha a korong közepe nem éri el a
  tálka, vagy valamely akciómező szélét. Ha a tálka, vagy a
  mező szélét jelző körvonal még éppen látszik a korong 
  közepén lévő lyukon át, a korong “ célba talált”, a dobás
  pedig “érvényesnek” számít. Vita esetén a főszakács dönt.

- Az érvényesség szempontjából mellékes, hogy a korong melyik oldalára esett. 

- A játéktábla szélére, vagy azon túl repült korongok erre a körre kikerülnek a játékból.
Nem dobhattok helyette másikat.

A Játék célja  

 

A játékosok megpróbálják korongjaikat ügyesen a fűszeres tálkákba dobni. A lényeg, hogy 
túlszárnyaljuk a többiek eredményét, vagy csökkentsük azokat az ellenfél korongjainak kilökésével.
Miután az utolsó dobás is megtörtént, a pénz és a fűszerek gazdát cserélnek. Ha jó fűszereket gyűjtöt-
tél, keveréket állíthatsz össze belőlük. Aki elsőként állít össze 3 fűszerkeveréket, megnyeri a játékot.

Játékmenet  
A játék több körön át tart. A játékosok az óramutató szerint következnek. Egy kör 4 fázisból áll:

1. korongok dobása 
2. akciómezők kiértékelése
3. fűszerek eladása és vétele
4. fűszerkeverékek összeállítása

Ezután a borsszóró továbbkerül a kezdőtől balra ülő játékoshoz, és új kör veszi kezdetét.

A főszakáccsal kezdve minden játékos sorban egy korongot dob a táblára – számmal lefelé, ha lehet-
séges, hogy a többiek ne lássák a korong értékét. Ezt követően, ugyanebben a sorrendben, mindenki 
eldobja második korongját is, és így tovább...
Kettő és három játékos esetén mindenki 4 korongot dobhat körönként; négy játékosnál pedig 
körönként 3-mat (lásd a táblázatot az 1. oldalon).

helyes helytelen
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érvényes dobás



Piros és Narancs “40“-
es korongjukat az 
Extra dobás ak-
ciómezőre dobták.
Mivel az órajárás 
szerint Piros ül 
közvetlenül a 
“főszakács“, vagyis 
Kék mellett, ő 
végezheti el az akciót.
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2. Akciómezők kiértékelése

3)  “Fűszerkeverék tartalékolása“
A játékos elveszi a fűszerkeverék pakli legfelső lapját. Ezt a keveréket kizárólag ő 
tartalékolja (de még nem állíthatja össze). A játékos (lefordítva) titokban tartja a 
lapot a többiek előtt, és látható helyre külön teszi, a már összeállított és felfelé 
fordítva maga elé tett fűszerkeverék kártyák mellé. Egy játékos bármennyi 
fűszerkeverék lapot tartalékolhat.

1)  “Extra dobás”
A játékos azonnal dobhat még egy plusz koronggal. Ha netán ez a korongja is
ugyanezen a mezőn landol, nem dobhat még egyszer. 

Az akciókat a lenti sor-
rendben értékeljük ki. 
A főszakács felfedi az összes
korongot a soron következő 
akciómezőn. Az adott akciót
csak az a játékos hajthatja 
végre, akinek a leg-
magasabb értékű  korongja 
került a mezőre. 

Egyenlőség esetén az 
üléssorend számít: aki az 
óramutató járása szerint a 
legközelebb ül a fősza-
kácshoz, az nyeri meg az ak-
ciót.

Az akciókat a következő sorrendben kell kiértékelni:

 

2)  “Új fűszerkártya“
A játékos annyi lapot húzhat a lefelé fordított fűszerkártya pakliból, amen-
nyi a mezőn lévő (legértékesebb) korongjánal első számjegye (például:
“50“-es korongnál = 5 kártyát). Ezek közül kiválaszt és megtart egyet, a 
többi lapot pedig visszahelyezi a pakli aljára. 

4)  “Főszakács“
A játékos elveszi a borsszórót és azonnal ő lesz a főszakács.

Példa:

Akciómezők



3. Fűszerek eladása és vétele

 

Először is, a főszakács visszaad minden érvénytelen korongot a tuladonosának.

Ezután eldönti, hogy a fűszerek milyen sorrendben kerülnek eladásra, majd kiválaszt egy tálkát - amin 
van legalább egy korong - és levezényli először az eladást, majd az adott fűszer vételét. Ezt követően 
áttér a következő tálkára … 

A főszakács ezt addig folytatja, amíg nem marad korong a játéktáblán.

A sáfrányos tálkán lévő négy korong összesen 120 rúpiát ér. Kék 2 db sáfrányt ad el, amiért 
240 rúpiát kap. Piros 120 rúpiát zsebel be egy eladott sáfrány lapjáért. Ezután Kék leveszi 
korongját a tálkáról.

Példa:

Fűszerek eladása

• A főszakács felfedi a választott tálkán lévő összes korongot. Ezt követően azok a játékosok,
   akiknél van az adott fűszer kártyájából, eladhatják azt – még akkor is, ha nincs korongjuk
   ennek tálkáján.

 • Minden eladott fűszerkártyáért annyi pénzt kapsz a banktól, amennyi a fűszer tálkáján lévő
   korongok összértéke. Az eladott kártyák a dobott lapok paklijába kerülnek.
• Amint az összes eladás véget ért, minden “eladó” visszaveszi korongját a tálkáról. 
  Ezek a játékosok a következő (eladási) részben nem vásárolhatnak ebből a fűszerből!
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Kék és Piros elad
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Narancsé a legnagyobb értékű korong, tehát 50 rúpiáért vesz egy sáfrány lapot. Ezután leveszi  a “30”-
as korongját a tálkáról. Zöld veszi meg a második sáfrány kártyát (20 rúpiáért), mivel közelebb ül a 
főszakácshoz mint Narancs, akinek emiatt már nem jut több sáfrány lap. 

Fűszer eladása

 

 

• Ha a kiválasztott fűszer kártyái közül legalább egy a tábla szélén lévő mezőjén fekszik, a
   fűszer megvehető.

• Csak akkor vásárolhatsz belőle, ha legalább egy korongod van a  tálkáján.  
   (Tehát ha már eladtál belőle ebben a körben, most nem vásárolhatsz.)

• Az a játékos vehet elsőként, akinek korongjai a legnagyobb összértékűek. Ki kell fizetnie az
   ezzel egyenértékű összeget a banknak, és elvehet egy fűszerkártyát a tábla széléről. Ezután
   vissza kell vennie legértékesebb (vagy egyetlen) korongját a tálkáról.

• Ha maradt még a fűszerből kitett kártya, a következő legértékesebb korong tulajdonosa
   veheti meg. (Ez akár az előző vevő is lehet, ha övé a következő legértékesebb korong.) 
   Az új vevő kifizeti a korongjának megfelelő rúpiát a banknak, elteszi a kártyát és leveszi a 
   korongot a tálkáról. Ezt addig folytatják, amíg elfognyak a korongok a tálról, nem marad 
   már kitett kártya az adott fűszerből, vagy senki sem akar vásárolni belőle.

• Ha többeknek is ugyanolyan értékű konongjaik vannak a tálkán, az ülési sorrend számít.
   Aki a legközelebb ül a főszakácshoz (óramutató szerint), az a vevő.
• Ha nem akarsz (vagy nem tudsz) vásárolni, csak vissza kell venned a korongod a tálkáról.

• Az eladatlan fűszerkártyák a tábla szélén maradnak.

Példa:



4. Fűszerkeverékek összeállítása
A főszakáccsal kezdve, minden játékos összeállíthat
egyet a felfordított fűszerkeverékek közül. Ha erre 
lehetőséged van, le kell tenned az ehhez szükséges 
kártyákat a dobott fűszerek paklijára és színével 
felfelé magad elé kell venned a fűszerkeverék lapot.

 Fontos: A tábla mellé sorakoztatott fűszerkeverék kártyákat nem töltjük fel csak a következő kör 
elején. Emiatt előfordulhat, hogy a később jövő játékosoknak már nem az a fűszerkeverék marad, 
amit szeretnének, vagy nem marad számukra egyáltalán.

Új kör kezdete

 

 

• A borsszóró jelenlegi birtokosa átadja azt balra ülő szomszédjának, aki a soron lévő körre
   főszakács lesz.
• Ha szükséges, fel kell tölteni a fűszerkeverékek kitett kártyasorát (lásd az 1. oldal táblázatát).

• Ezután helyezzetek (vagy adjatok a meglévőkhöz) új fűszerlapokat a játéktábla szélén lévő
   mezőkre. 
   E kártyák száma a játékosokétól függ (lásd az 1. oldal táblázatát). Ha a húzópakli elfogy,
   keverjétek meg a dobópaklit, és ebből húzzatok új lapokat.

A játék vége és a gyöztes
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Minden kártyán látható a 
három hozzávaló, ami a 
keverék összeállításához  
kell. E példában ez a 
kardamom, a chili és a 
kömény.

A tetszőleges tartalék fűszerkeverékek is ebben a fázisban állíthatók össze; ami most is egy plusz 
felfordított keveréket jelent. Ezeket is színnel felfelé kell a játékosnak maga elé tennie.

Ha valaki összeállította harmadik fűszerkeverékét is, a játék azonnal véget és, és a játékos megnyeri 
azt.

curry                gyömbér           kardamom              chili                fokhagyma           menta               kömény              sáfrány                  fahéj


