
OR 020 Egészséges uzsonna 

A játék célja 
Össze kell győjteni az uzsonnás dobozba az összes bele illı egészséges ennivalót. 
A készlet tartalma: 4 szétszedett tábla, 24 képkártya 

A játék menete 
• Minden játékos összerak egy uzsonnás dobozt két darabból. Az egészséges ennivalókat ábrázoló kártyákat 
színükkel lefelé összekeverjük az asztalon. 
• A legfiatalabb játékos kezd: felfordít egy kártyát. 
• Ha a kártyán lévı ennivaló rajta van az ı dobozán, a kártyát ráhelyezi a táblájára. Ha nincs nála az az 
ennivaló, akkor a kártyát megmutatja a többieknek, majd visszahelyezi színével lefelé a többi kártya közé az 
asztalra. 
• A tıle balra lévı játékos folytatja a játékot, most ı húz egy kártyát. 
• A játék addig folytatódik, míg egy játékos össze nem győjti az összes ennivalót, ami a tábláján van. 
Az gyız, aki elıször győjti össze az uzsonnás dobozába az összes bele illı egészséges ennivalót. 
 
Importálja és forgalmazza: Katica Játék Kft. 
                                          1077 Budapest, Király utca 101. 
                                          Tel/fax: 46 22 388/387 
                                          E-mail: katica@katica.hu 
                                          Web: www.katica.hu 
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