Játszani nem csak a gyermekek szeretnek. A játék felhôtlen pillanatokat okoz családi vagy baráti társaságban. Világszerte megszámlálhatatlan kártyajátékot és
változatot ismernek és játszanak az emberek. A márciusban megjelent táplálkozási vonatkozású társasjáték körképünk után ezúttal népszerû, szintén táplálkozási vonatkozású kártyajátékokat mutatunk be.

Lehet korán kezdeni
a kártyajátékot is!
Kereskedés, fôzés, táplálkozás
kártyajátékokkal
A kártyajátékok kedvelôi talán már
megszokták, hogy egyre-másra
tûnnek fel mindig újdonságok a játékboltok polcain. A különös ötletektôl
sem mentes találmányok tömegét
folyamatosan követni és megszámolni
is nehéz. Ugyan száz éve még a kártyacsaták nagy veszteségekrôl, családi tragédiákról, a jelenséget kísérô sikkasztásokról és becsületbeli ügyekrôl
szóltak, ma már egy esti kártyaparti
alkalmával akár az egészséges táplálkozásra is megtaníthatjuk gyermekeinket vagy kikapcsolódhatunk játék közben családunkkal, barátainkkal.
Mamma Mia! kártyajáték
(AbacusSpiele)
Az 1999. év Fairplay À la carte gyôztes és a 2000. év Nemzetközi játékdíj,
a legjobb többszemélyes játékra (International Gamers Awards, General
Strategy — Multi-player) jelölt kártyajátékkal készíthetô el a legjobb pizza,
majd belebújhat a pincér bôrébe. Vegye
fel a rendelést, szerezze be a pizza hozzávalóit, és végül irány a sütô. A nem
megfelelôen elkészült pizzákat vissza
kell venni, azokat a következô körben
újra meg lehet próbálni elkészíteni a
megrendelésnek megfelelôen. A kártyajáték tartalma: 40 rendeléskártya, 65
összetevôkártya és egy Mamma Mia!
kártya. Kettô—öt, nyolc év feletti gyermek játszhat vele 30 percen át. A játék
2000 Ft körüli áron érhetô el (1).
Sushi Draft kártyajáték
(Blue Orange)
Kinek nem mondták még, hogy ne
játssz az étellel?! Most kipróbálhatja,
milyen a sushikkal játszani. A Sushi
Draft egy gyors és pörgôs kártyajáték,
de nem ehetô. A játékot az a játékos
nyeri, aki a három forduló végén a legtöbb pontot szerzi. A feladat:
összegyûjteni minél több egyforma
típusú sushit, vagy pedig annyi különbözô típusú sushi-kártyát megszerez34
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ni, amennyit csak lehet. A játék tartalma: 8 db tonhalas sushi-kártya, 7 db
kaliforniai garnás sushi-kártya, 6 db
lazactekercs sushi-kártya, 5 db uborkás Maki sushi-kártya, 4 db makrahal
Temaki sushi-kártya, 2 db Joker-kártya
és 18 db token. Kettô—négy (nyolc év
feletti) fô játszhat vele 5—30 percen át.
Az ára körülbelül 4300 Ft (2).
Csótánysaláta
(Drei Magier Spiele)
A játékosoknak egy színes salátát
kell összedobni, oly módon, hogy minden körben beleraknak egy-egy zöldséget a kondérba. Viszont, amilyen
gyorsan leteszik a kártyát, olyan gyorsan kell mondani a letett zöldség
nevét. Kettô—hat személynek ígér
gondtalan idôtöltést mintegy 30 percen át. Az ára 3000 Ft körül van (3).
Gyümi (Piatnik)
Egy egyszerû, gyümölcsökben gazdag, szórakoztató, vidám kártyajáték a
család minden tagjának. A játékosok
célja az, hogy a gyümölcsöket
összegyûjtve minél több ponthoz jussanak. A játék fejleszti a megfigyelôkészséget és a memóriát, mivel minden gyümölcssorozatból csak a legfelsô kártyalapot láthatja majd az egész
játék során. A játékszabály gyorsan
megtanulható. A játék 120 db szép
grafikájú gyümölcskártyát (20—20 db
szamóca-, alma-, barack-, szilva-, körteés szôlôkártya) tartalmaz. Mindegyik
gyümölcskártya egytôl ötig van számozva, és minden egyes lapból négy teljesen egyforma van a pakliban. Kettô—
nyolc fô játszhat vele 25 percen át. Az
ára körülbelül 2200 Ft (4).
Gyümi Géniusz
A Gyümi egy különlegesebb és furfangosabb változata. Továbbra is gyümölcsöket kell gyûjtögetni, miközben
szükség lesz a játékosnak a memóriájára. Most is minden sorozatból csak a
legfelsô kártyalapot fogják látni a
résztvevôk az egész játék folyamán.

A pakliban lévô gyümölcsök különbözô eloszlásban, különbözô értékeket
is jelentenek, ezért mindig dönteni
kell, hogy érdemes-e egy-egy gyümölcsöt a gyûjteménybe tenni. A
játék során végig figyelni kell a többi
játékos játékát, hogy milyen értékes
vagy kevésbé értékes lapokat gyûjtenek. A játékszabály elsajátítása
csak egy perc, még több gyümölcs
közül lehet választani, még több lehetôség lesz, még több döntést kell
meghozni és még több pontot is lehet
szerezni a játék befejeztével. A paklit
úgy találták ki, hogy az értékesebb
gyümölcsökbôl kevesebb, a kevésbé
értékes gyümölcsökbôl több lapot
helyeztek el. A játék magyar fejlesztésû, mely készség- és memóriafejlesztô is egyben, illetve már egyedül
is lehet játszani vele. A játék során a
résztvevôk megtanulhatnak jó döntéseket hozni és valószínûséget számolni. A játék 105 db játékkártyát (15
db kókuszdió, 15 db papaya, 15 db
füge, 15 db avokádó, 15 db ananász,
12 db gránátalma és 18 db maracuja)
és 5 db kétoldalas pontozó segédletet tartalmaz. A gyümölcskártyák egytôl ötig, az extra gyümölcskártyák
pedig egytôl hétig vannak számozva,
és az egyforma kártyák aránya az
egyes gyümölcsfajták esetében eltérô. Egy—öt fô játszhat vele 25 percen
át. Az ára körülbelül 2200 Ft (5).
Lemonade Stand
(Mayday Games)
A játékban a kártyák kétféle módon
is felhasználhatók: pénzként (5, 10 és
25 cent), illetve annak meghatározásaként, hogy mennyi limonádét szeretne
eladni a játékos, illetve mennyi vásárlót sikerül a pulthoz csábítania. Minden kör elején elôre meg kell határozni, hogy mennyi pénzért árulja valaki a
limonádéit, valamint legfeljebb három
kártya felhasználásával az eladni
kívánt mennyiséget és a vásárlók számát. A kártyajátékot az nehezíti, hogy
az idôjárási körülmények körrôl körre

változnak, és ez jelentôsen meghatározza, hogy mennyiért hajlandók vásárolni
a fogyasztók. Ha túl drágán szeretné
valaki eladni az italát, büntetéseket kap,
ha túl olcsón, akkor pedig nem lesz
elég pénze. Hét napig kell árulni a limonádékat, aki ennyi idô alatt a legtöbb
pénzt gyûjtötte össze, az megnyeri a
játékot. A kártyajáték angol nyelvû. Kettô—négy játékos játszhat vele 30 percen
át. Az ára körülbelül 3000 Ft (6).
Egyél jól! (Les Jouets Libres)
Ezzel a kártyajátékkal játékosan
megtanulhatók a helyes és egészséges táplálkozás alapjai, és az évszakoknak megfelelô ételsorok. A játék
üzenete: „bármit megehetünk, amit
szeretnénk, addig, amíg azt mértékkel
és kiegyensúlyozottan tesszük”. A cél,
hogy elsôként hozzunk létre egy teljes
menüt, aminek része az elôétel, a fôétel, a köret, a desszert és egy pohár
víz is. Vannak meglepetés kártyák is,
mint például Tányér-borító, Fúj!, Születésnap és Tejszínhab. Kettô vagy több
játékos (életkor 4—7 év) játszhat vele.
Az ára körülbelül 2800 Ft (7).
Minestrone (Piatnik)
A minestrone egy közkedvelt olasz
zöldségleves, amibe szinte minden
zöldséget beletesznek. A leves lehet,

hogy már négyféle összetevôbôl is
elkészül, de esetenként akár hét hozzávalóra is szükség lehet. A játék
során tehát leveseket kell elkészíteni,
méghozzá úgy, hogy össze kell
gyûjteni hozzá a hozzávalókat. Összesen öt kollekció van: négy összetevôs
(barna), öt összetevôs (rózsaszín,
zöld), hat összetevôs (kék), hét összetevôs (sárga). A játékosok kapnak ötöt lapot, majd ebbôl akármennyit
maguk elé helyezhetnek a játéktérre,
méghozzá úgy, hogy egyszerre maximum csak három kollekciót lehet
gyûjteni. A lerakás után mindenki
annyi lapot húz, hogy ismét öt lapja

legyen. Amikor valaki elkészült a levesével, akkor összeszedi minden hozzávalóját, és maga elé helyezi. A többi
játékos közül azonban azoknak, akik
hasonló levest fôztek, de még hiányzott
pár zöldségük, sajnos, el kell dobniuk a
félkész leveseket. A játék végén az nyer,
akinek a legtöbb kész levese van. Ezzel
a kártyajátékkal kettô, három vagy négy
játékos (életkor hat év felett) játszhat. Az
ára körülbelül 1000 Ft (8).
Lelovics Zsuzsanna
táplálkozáspedagógus
Hartmann Eszter
klinikai dietetikus

FORRÁSOK:
1. Abacus Mamma Mia! URL: http://www.tarsasjatekmania.hu/kartyajatek/tarsasjatek-abacus-mamma-mia-kartyajatek (2016-02-01) • 2. Blue Orange Sushi Draft. URL:
http://www.tarsasjatekmania.hu/kartyajatek/tarsasjatek-strategiai-blue-orange-sushidraft
(2016-02-06) • 3. Zeimet, J.: Csótánysaláta. URL: http://www.szellemlovas.hu/-tarsasjatekok/index.php?r=webboltTermekValtozat/view&termek_valtozat_id=6615&uj_termek=1
(2016-03-10) • • 4. Szöllôsi P.: Gyümi. URL:http://www.szellemlovas.hu/tarsasjatekok/index.php?r=webboltTermekValtozat/view&termek_valtozat_id=13662&uj_termek=1 (2016-0218) • 5. Szöllôsi P.: Gyümi Géniusz. URL:http://www.szellemlovas.hu/tarsasjatekok/index.php?r=webboltTermekValtozat/view&termek_valtozat_id=14535&uj_termek=1
(2016-02-15) • 6. Cram, T.: Lemonade Stand. URL:http://www.szellemlovas.hu/tars a s j a t e k o k / i n d e x . p h p ? r = w e b b o l t Te r m e k Va l t o z a t / v i e w & t e r m e k _ v a l t o z a t _ i d=8728&uj_termek=1 (2016-02-18) • 7. Les Jouets Libres: Egyél jól! URL: http://fejlesztojatekvilag.hu/hu/jatek_kategoriak-category-2-filter-249/egyel_jol_les_jouets_libres__kartyajatek__4_7_ev-product-2366-1/ (2016-02-20) • 8. Piatnik: Minestrone. URL:http://www.jateklap.hu/index.php?option=com_bglist&task=datasheet&gid=103 (2016-02-15)

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

BUDAPEST: B ÉS P Kft. Tel.: 1/347-3580. • FK BUTELLA
Kft. Tel.: 1/355-3343. • HUNNIA KRISTÁLY 1/244-8064 •
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