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Tokiga kockar - instruktion 

Innehåll 

5 kockplattor, 5 tallrikskort, 5 måltidskort, 35 kort, 1 snurra 

Syfte 

Att bli den spelare som först samlar alla ingredienser och köksredskap på sin platta, tar upp 

en tallrik och ”lagar till” sin rätt. 

Hur man spelar 

• Varje spelare väljer en kockplatta. De fyrkantiga korten med ingredienser och köksredskap 

sprids ut på bordet med bildsidan nedåt. De formade tallriks- och måltidskorten läggs åt 

sidan. 

• Den yngsta spelaren börjar med att vända på ett fyrkantigt kort. 

• Om föremålet på kortet finns med på spelarens kockplatta, läggs kortet ovanpå bilden. Om 

föremålet på kortet inte finns med på spelarens platta, läggs det tillbaka på bordet med 

bildsidan nedåt. Spelet går vidare till personen på spelarens vänstra sida. 

• När en spelares platta har fyllts, ska man när det blir ens tur nästa gång snurra på snurran. 

Om snurran pekar på en tallrik, tar spelaren en tom tallrik och placerar den i händerna på 

kocken på den egna plattan. Om snurran inte pekar på en tallrik, går spelet vidare till nästa 

spelare. 

• När en spelare tagit upp en tallrik, måste man också ”laga till” måltiden åt sig. När det blir 

ens tur nästa gång, snurrar man på snurran igen. Om snurran pekar på ett barn som sitter 

vid bordet, är rätten färdiglagad och man tar det måltidskort som passar in på den egna 

plattan och placerar det på sin tallrik för att vinna spelet. Om snurran inte pekar på ett barn 

vid bordet, går spelet vidare till nästa spelare. 

OBS! Spelet kan fortsätta även sedan den första spelaren är färdig för att få se vem som 

kommer tvåa och trea o s v. 

Vinnare 

Vinnaren är den spelare som är först med att samla ihop alla ingredienser och köksredskap 

på sin platta, ta upp en tallrik och laga sin måltid. 
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