Társasjátékozni szinte mindenki szeret. A játék felhôtlen pillanatokat szerez családi
vagy baráti társaságban. A társasozás tulajdonképpen egy olyan élmény, amely érzelmileg feltölt, erôsíti az összetartozás érzését és tanítja a gyermekeket a világban való
boldogulásra, így akár az egészséges táplálkozásra is. Népszerû, táplálkozási vonatkozású társasjátékokat mutatunk be következô írásunkban.

Lehet elég korán kezdeni!
Bevásárlás, kereskedés, fôzés,
táplálkozás társasjátékokkal
Az egészséges táplálkozás tanításának egyik eleme lehet a taktika, aminek jó eszköze egy társasjáték. A játék
során a gyermekek, diákok, vagy akár
a felnôttek is részt vesznek egy tanulási folyamatban, miközben ôk is jól
érzik magukat. A társasjáték nagyszerû módja annak, hogy bárki érdeklôdését felkeltsük a téma iránt.
Bevásárlólista (Orchard)
Egy pörgôs, készségfejlesztô játék,
melynek célja, hogy minél hamarabb
megtöltse a bevásárlókocsit a listán
szereplô termékekkel. A listán angol
nyelvû megnevezések és termékrajzok
találhatók, így a játékkal a nyelvtanulás
is könnyebb lesz. Fejleszti a memóriát,
a koncentrációt, a megfigyelô képességet, a számolási készséget, a kommunikációt és az angol szókincset. 2—
4 (négy év feletti) gyermek játszhat
vele ügyességtôl függôen 5—30 percen át. Az ára körülbelül 3100 Ft (1).
Eurós bevásárlás (Orchard)
A játék célja, hogy a rendelkezésre
álló összegbôl megszerezze az
összes ételt, ami a listán szerepel. A
beszerzô körút állomásai a különbözô
árusok boltjai, vagy akár saját üzlet.
Értékesíteni kell a saját termékeket a
többi játékosnak, és így lehet gyarapítatni a vásárlásra szánt összeget. A társasjáték fejleszti a kommunikációt, a
megfigyelést és a koncentrációt. 2-4
(4 év feletti) gyermek játszhat vele
ügyességtôl függôen 5—30 percen át.
Az ára körülbelül 4200 Ft (2).
Bolondos szakácsok
társasjáték (Orchard)
Ezzel a társasjátékkal a gyermekek
játszva tanulhatják meg a különbözô
ételeket és a hozzávalókat. A feladat az,
hogy megszerezzék az étel elkészítéséhez szükséges összes hozzávalót. Az a
séf lesz a gyôztes, aki elôször gyûjti
össze az alapanyagokat. A játék fejleszti
a megfigyelést, a szem—kéz koordinációt,
a forma- és színfelismerést és a memóriát. Kettô—négy (négy év feletti) gyermek
játszhat vele ügyességtôl függôen 5—30
percen át. Az ára körülbelül 3100 Ft (3).
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A konyha titkai társasjáték
(Clementoni)
Az oktató-fejlesztô játék segítségével könnyen elkészíthetô néhány édesség. A rövid (5—30 perc) játékidôben
nem csak lányok fejleszthetik — akár
egyedül is, de egyszerre legfeljebb
négy gyermek — kreativitásukat. Elsôsorban a nyolc és tizennégy év közötti
korosztálynak ajánlják. A játék tartalma: sodrófa, alumínium sütôforma,
fagylaltkiöntô forma, gumi kiöntôforma, nyalókás pálca és tojásszétválasztó. Az ára 3400 Ft (4).

megnézik, hogy van-e még ilyen az
asztalon lévôk között. Ha a felhúzott
kártya nem egyezik meg sem az asztalon lévô kártyákkal, sem a játékos saját
és játékostársai tányérján lévô süteménnyel, akkor felfelé fordítva az asztalra kell helyezni a többi közé. A játék
akkor ér véget, ha már nem tudunk
több süteménykártyát felhúzni. Kettô—
négy (négy év feletti) gyermek játszhat
vele ügyességtôl függôen 5—30 percen
át. Az ára körülbelül 3100 Ft (7).

Vicces étel lottó (Orchard)
A társasjáték célja, hogy elsôként
Varázsfazék társasjáték
töltse meg a terítéket öt ételkártyával,
Mibôl készül a palacsinta? Mi a amibôl összeáll egy tökéletes étkezés.
hamburger? Melyik részét fogyasztjuk A játék elején az ételkártyákat és a
a burgonya, a karfiol vagy a sóska „tummy ache” feliratú kártyákat összenövényeknek? Mi a karamell? Ebben a keverjük és képpel lefelé az asztalra
társasjátékban ilyen és hasonló kérdé- tesszük. A játékosok felváltva húznak
sekkel vizsgáztatja Répaszakács a a pakliból és az ételkártyákat a táblájuRépakuktát és a többi résztvevôt. Min- kon a megfelelô helyre teszik. Amenyden szakács megkapja a játék elején nyiben „tummy ache” kártyát húznak,
egy-egy étel receptjét, majd az ABC- akkor mindenki felkiált, hogy „fáj a
áruházban, a zöldség- és húsboltban pocim!” Kettô-négy (négy év feletti)
beszerzik a hozzávalókat. Különbözô gyermek játszhat vele 5—30 percen át.
akadályokon keresztül lehet eljutni a Az ára körülbelül 4200 Ft (8).
szakácsvizsgáig, amit ha eredményeUzsonnás doboz (Orchard)
sen teljesítünk, beléphetünk a konyháA társasjáték az egészséges táplálba, ahol elkészítik és feltálalják az ételt,
úgy mint például erdélyi húsgombócle- kozás alapjaival foglalkozik. A játék célves, lecsó, gulyás, indiai spenót vagy ja, hogy a gyermekek kiválasszák az
túrós palacsinta. A magyar, angol vagy egészséges ételeket a kártyák közül, és
német nyelven is elérhetô játékot haté- megtöltsék velük dobozukat. A haladók
ves kortól ajánlják kettô—négy játékos számára már az igazi uzsonna elkészítése sem jelent majd akadályt. Kettô—
részére (5).
négy, négy év feletti gyermek játszhat
Frutti di Mare társasjáték
vele ügyességtôl függôen 5—30 per(Piatnik)
cen át. Az ára kb. 3100 Ft (9).
A játék során öt piacon kell értékesíKajacsata — Snack attack
teni az árut. Az árat aszerint lehet növel(Thinkfun)
ni vagy csökkenteni, ahogy a vásárlók
„Forgass, párosíts és spájzolj!” A
érdeklôdnek. Az lesz a legjobb eladó,
aki a legtöbb árut eladja. Kettô—négy Thinkfun Kajacsata egy vidám gyorsa(hat év feletti) gyermek játszhat vele sági és ügyességi társasjáték, mely fejügyességtôl függôen 5—30 percen át. leszti a gyermekek memóriáját, koncentrációs képességét, reakció- és
Az ára körülbelül 870 Ft (6).
megfigyelô képességét. Segítségével
Hol a süteményem? (Orchard)
javítható a kommunikációs és kezdeAz édesszájúak vidám társasjátéka, ményezô képesség is. Ki kell osztani a
melynek fôszereplôi mosolygós süte- játéktáblákat és az asztal közepére
mények. A játék célja a süteménykár- helyezni a fogantyús ételkiosztót. Mintyák párjának a megtalálása. A játéko- denki jól megfigyeli, hogy mik vannak a
sok sorra felhúznak egyet az asztalon játéktábláján és indulhat is a játék. A
található süteménykártyák közül, majd saját táblát megnézve tudjuk meg,

hogy mit kell ennünk, és azt minél gyorsabban kell levenni az ételkiosztó tábláról. Ha sikerült elvenni, akkor meg kell
fordítani és begyûjteni azt is, ami a hátoldalán van. 2—6 (4 év feletti) gyermek
játszhat vele ügyességtôl függôen 5—30
percen át. Az ára körülbelül 6800 Ft (10).
Infarkt, társasjáték
elhízás ellen
Az egészséges életmód népszerûsítésére ételtársasjátékot talált ki egy
cseh táplálkozási szakember, Vlagyimir
Brummer. A „Gazdálkodj okosan!”, a
szókirakós, a rizikó és a valóságshow-k
elemeit ötvözte. Játékában bárki bármit

ehet-ihat, ám aki elhízik, lassabban tud
haladni a pályán, mint az, aki karcsú
marad. A játékosok szavazhatnak is,
amivel rákényszeríthetik egy-egy társukat arra, hogy kalóriadús és egészségtelen ételt egyen, és így lassabban érjen
célba (11). Brummer így szólt az innovációjáról: „Remélem, hogy ragad valamennyi a játékosok életvitelére a játék
egészséges tanulságaiból, de a szórakozás is ugyanilyen fontos cél”. A játék
ára 6000—7000 forint (12).
Gyurmás fôszakács serpenyô
Vágj, tekerj és süss! A „Gyurmás
fôszakács serpenyô” tökéletes arra,

hogy gyurmából zöldségeket, húsokat, süteményeket és készételeket
gyárthass. A formázósablon segítségével különbözô ételformákat tudsz
készíteni a gyurmából, amit elôzôleg
a sodrófával ki tudsz nyújtani, illetve
a gyurmakésekkel fel is tudsz vágni.
A készlet négy tégely színes gyurmát
tartalmaz. Három és hat év közötti
gyermekeknek ajánlják. Az ára 2400
Ft körül van (13).
Lelovics Zsuzsanna
élelmiszermérnök
Hartmann Eszter
klinikai dietetikus
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VÁLASSZÁK AZ ÖNÖKHÖZ LEGKÖZELEBBI
PARTNERÜNKET, ÁRAKBAN ÉS KISZOLGÁLÁSBAN NINCS KÜLÖNBSÉG!
A REPETA® törhetetlen menza tálalóedényeket a
következô városokban ismerhetik meg, vehetik
kézbe, próbálhatják ki és szerethetik meg kedves
vásárlóink.

www.repeta.info.hu
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