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Kuharji 
Taktična igra za dva do šest igralcev od sedmega leta starosti naprej. 
 
Ali veste, koliko bučk potrebujete za čokoladno torto? Nič hudega, če ne, saj boste to izvedeli med 
igro! Pripravite lahko čudovite jedi in si tako priigrate veliko točk. Preizkusite lahko, kako bi bilo 
delati kot kuhar v živahni kuhinji, kjer morate tekmovati z drugimi kuharji in si priboriti najboljše 
pulte in sestavine. Zgodba se dogaja na več lokacijah v kuhinji, na koncu pa boste spoznali, da je 
priprava jedi prav zares strateška naloga! 
 
Priprava igre (slika 1): 
Izberite si poljubnega kuharja in predse postavite: 
– figurico kuharja oz. kuharice, 
– karto s podobo kuharja oz. kuharice, 
– in tri ploščke za označevanje opravil (opravilne ploščke), ki spadajo k temu kuharju. 
Kuharje, s katerimi ne igrate, in z njimi povezane predmete (ploščke, karte s kuharji) pospravite 
nazaj v škatlo. 
 
Ločeno premešajte kupček kart s sestavinami in kupček kart z jedmi ter ju položite ob igralno 
ploščo, saj boste s teh dveh kupčkov vlekli karte. Na začetku prvega kroga boste s teh dveh 
kupčkov delili karte, pozneje pa jih boste od tod jemali in jih na začetku vsakega kroga polagali na 
izbrane lokacije v kuhinji. Ob kupčkih, s katerih boste vlekli karte, pustite nekaj prostora tudi za 
odložene karte. Če na teh dveh kupčkih zmanjka kart, premešajte karte v kupčku odloženih kart in 
nadaljujte igro z njimi. 
 
Na igralni plošči je pet lokacij (slika 2): 
1. Pult za sestavine – tu lahko vzamete sestavine, ki jih potrebujete za pripravo jedi. 
2. Štedilnik pri oknu – tu lahko pripravljate hrano. 
3. Vrata – tu lahko izmenjujete sestavine z dobaviteljem.  
4. Štedilnik pri steni – tu lahko pripravljate hrano. 
5. Postrežni pult – tu postavite pripravljene jedi. 
 
Na začetku igre položite karte ob igralno ploščo (slika 2): 
Dva kuharja potrebujeta: 4 karte s sestavinami na pultu za sestavine, 1 karto z jedjo ob vsakem 
štedilniku. 
Trije oz. štirje kuharji potrebujejo: 6 kart s sestavinami na pultu za sestavine, 2 karti z jedjo ob 
vsakem štedilniku. 
Pet oz. šest kuharjev potrebuje: 8 kart s sestavinami na pultu za sestavine, 3 karti z jedjo ob 
vsakem štedilniku. 
 
Ko pripravite igralno površino, razdelite vsem igralcem po dve karti s kupčka kart s sestavinami in 
postavite figurice kuharjev k odprtim vratom. Izberite začetnega igralca, ki naj vzame karto 
začetnega igralca. Zdaj se igra lahko prične! 
 
Cilj igre je pridobiti čim več kart z jedmi s čim več točkami in jih zamenjati za korake. Zmaga 
igralec, ki se prebije čez polje št. 20 in v zadnjem krogu pride najdlje. 
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Potek igre: Igra se odvija v igralnih krogih, od katerih vsak obsega tri faze: 
1. Polaganje opravilnih ploščkov 
2. Izvedba opravila (pridobivanje sestavin, kuhanje, polaganje kart z jedmi na postrežni pult) 
3. Priprava na naslednji krog 
 
1. Polaganje opravilnih ploščkov 
Preden položite svoje opravilne ploščke, razmislite o naslednjem: 
Katere sestavine imate v roki? Nato si oglejte karte z jedmi ob štedilnikih. Katere sestavine 
potrebujete, da jih pripravite? Koliko točk so vredne? So vredne tveganja? 
 
Nato položite svoj opravilni plošček na lokacijo, kjer želite izvesti opravilo (slika 3). Opravilni 
ploščki, položeni na igralno ploščo, določajo kje in v kakšnem vrstnem redu bodo kuharji izvedli 
svoja opravila. Začetni igralec položi svoj opravilni plošček na izbrano lokacijo. Drugi kuharji, po 
vrsti v smeri urnega kazalca, položijo vsak po en opravilni plošček. Ta postopek ponavljajte, dokler 
vsi igralci ne položijo svojih treh opravilnih ploščkov. Ko ste na vrsti, lahko položite največ en 
opravilni plošček. V vsakem krogcu je dovoljeno položiti le en opravilni plošček, vendar pa lahko 
ima en kuhar več ploščkov na isti lokaciji. Ko položite vse opravilne ploščke, je prva faza končana. 
Zdaj je čas za opravila! 
 
2. Izvedba opravil 
Začne igralec, ki je položil svoj opravilni plošček na prvi krogec prve lokacije v kuhinji. Ko izvede 
opravilo, mora vzeti svoj opravilni plošček z lokacije in ga položiti predse, ker ga bo spet potreboval 
v naslednjem krogu. Nato kuhar z opravilnim ploščkom v drugem krogcu izvede svoje opravilo in 
vzame svoj plošček... in tako naprej. Pomembno: Z enim ploščkom je dovoljeno izvesti le eno 
opravilo. 
 
Po lokacijah v kuhinji se premikajte po prikazanem zaporedju (slika 2), izvedete pa lahko naslednja 
opravila: 

 
• Lokacija 1: Pult za sestavine 
Opravilo igralcu omogoči, da vzame dve poljubni karti s sestavinami izmed kart, ki so na voljo 
tukaj (slika 4). Če jih ni več, ko pridete na vrsto, žal nimate sreče. Predlog: Če so ostale le 
kartice s sestavinami, ki jih ne potrebujete, jih vseeno vzemite. Ko boste spet na vrsti, položite 
svoj opravilni plošček k vratom, kjer jih lahko zamenjate. 
• Lokacija 2: Štedilnik pri oknu 
Opravilo igralcu omogoči, da vzame karto z jedjo (oz. pripravi jed), seveda le, če lahko uporabi 
(oz. na kupček odloženih kart položi) ustrezne sestavine v zahtevani količini (slika 6). Dobro si 
oglejte svojo karto kuharja! Tudi kuhar drži v rokah neko sestavino, kar pomeni, da lahko to 
karto uporabite namesto karte s sestavinami in pridobite karto z jedjo (slika 7). Tudi po tem 
lahko obdržite svojo karto kuharja. V tem krogu jo lahko namreč uporabite tudi pri drugem 
štedilniku. Na eni lokaciji v kuhinji je veljavna le enkrat, ne morete je uporabiti več kot enkrat za 
isto karto z jedjo. Na vsaki karti z jedjo je številka – toliko korakov lahko naredite, če karto 
zamenjate na postrežnem pultu. Dotlej jo položite k sebi. 
• Lokacija 3: Vrata 
Tu lahko zamenjate eno ali več kart s sestavinami, ki jih ne potrebujete. Zamenjavo lahko 
izvedete v vrstnem redu položenih opravilnih ploščkov. V kotu igralne plošče je pet različnih 
zabojčkov z različnimi možnostmi (slika 5): Lahko zamenjate eno karto za eno, eno za dve, dve 
za dve, dve za tri ali tri za štiri. Igralec, ki je prvi položil svoj opravilni plošček na prvo polje na 
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tej lokaciji, lahko izbere, koliko kart bo zamenjal, in položi svoj plošček na ustrezni zabojček. To 
pomeni, da drugi igralci ne morejo izbrati te možnosti. Karte s sestavinami lahko zamenjate 
tako, da na kupček odloženih kart odložite toliko kart s sestavinami, kot prikazuje prva številka 
na zabojčku za izmenjavo, s kupčka kart za vlečenje pa lahko vzamete toliko kart, kot prikazuje 
druga številka. 
• Lokacija 4: Štedilnik pri steni 
Tu so vam na voljo enake možnosti kot pri štedilniku ob oknu (sliki 6 in 7). Tudi tu lahko 
uporabite svojo karto kuharja, čeprav ste jo že uporabili pri drugem štedilniku.  
• Lokacija 5: Postrežni pult 
Opravilo tukaj omogoča, da številko na vaši karti z jedjo zamenjate za točke, ki jih lahko 
uporabite za korake. Ko pridete na vrsto na tem mestu, položite ENO karto z jedjo na pladenj 
in se s svojo figurico kuharja pomaknite za toliko korakov, kot prikazuje karta (slika 8). Če ste 
na to lokacijo v kuhinji položili več opravilnih ploščkov in ste večkrat na vrsti, seveda lahko na 
postrežni pult položite še eno karto z jedjo in se premaknete naprej. 

 
3. Priprava na naslednji krog: 
Ko izvedete opravila na vseh petih lokacijah, se pripravite na naslednji krog: 
Napolnite pult za sestavine in oba štedilnika s toliko kartami s kupčkov za vlečenje, kolikor kuharjev 
igra. V tem krogu bo začetni kuhar igralec, ki je levo od začetnega igralca iz prejšnjega kroga. V 
ta namen si vzame karto začetnega igralca. 
 
Konec igre: 
Igra se konča v tistem krogu, v katerem se kuhar prebije čez polje št. 20. Po tem polju se štetje 
začne znova: polje 21 postane prvo polje, polje 22 je drugo polje itn. Zmaga igralec, čigar kuhar je 
prišel najdlje ob koncu kroga. 
 
Vsebina igre: 1 igralna plošča, 6 figuric kuharjev oz. kuharic, 6 kart s podobo kuharja oz. 
kuharice, 1 karta začetnega igralca, 3 x 6 opravilnih ploščkov, 6 x 10 kart s sestavinami, 29 kart z 
jedmi. 


