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Innehåll
112 grönsakskort (tomat, sallad,
paprika och blomkål)
8 förbjudengrönsak-kort (två av varje 
grönsak med kackerlackor)
Instruktionsbok

Grönsakskort:

Förbjudengrönsak-kort:

FEHLT!
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Idé och mål med spelet
Spelarna ska skapa en så färgfull sallad så fort som möjligt genom 
att turas om med att spela ut sina grönsakskort. Lika fort som 
korten spelas så måste spelarna säga det ”rätta” namnet på grön-
saken. Men se upp för endast den spelar som kan balansera mellan 
sanning och (nöd)lögner kommer vinna!

Verkligen ett tungvrickande spel!

Förberedelser
Alla 128 korten skall blandas ordentligt och delas ut jämnt till alla 
spelare. Extrakort lämnas kvar i boxen. Alla spelare skall ha sina 
kort i en hög med baksidan upp.

Spelets gång
Den yngsta spelaren börjar. Snabbt som en blixt lägger han sitt 
översta kort på bordet med grönsaken uppvänd. Utan att tveka så 
ska han säga vilken grönsak som skildras på kortet:

Tomat; sallad, blomkål eller paprika.
Spelet fortsätter sedan medurs. I turordning skall varje spelare 
lägga sitt översta kort i högen på bordet och säga rätt namn på 
grönsaken efter följande regler:



1. Spelaren måste alltid säga sanningen!

Utom när:
om grönsakskortet är samma som det senast spelade, då 
måste spelaren ljuga!
om grönsakskortet är samma som det den senaste spelaren 
nämnde, även då måste spelaren ljuga!

2. Om en spelare spelar ett förbjuden grönsakskort så måste 
spelaren alltid säga ”kackerlacka” högt! 

3. Om grönsaken på spelarens kort matchar grönsaken på det 
synliga förbjudengrönsak-kortet, då måste spelaren ljuga!
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Förbjudengrönsak-kort (FGK)
Bland korten så finns där två av varje grönsak som en stor fet 
kackerlacka är avbildad på. Om en spelare spelar ett FGK så måste 
spelaren alltid säga ”kackerlacka” högt!

Denna grönsak är nu förbjuden och får inte sägas högt, så länge 
FGK är synligt. När ett FGK spelas så sätts den första högen tillfälligt 
åt sidan och en ny hög påbörjas. Den andra högen änvänds tills ett 
nytt FGK spelas. Då säger spelaren ”kackerlacka” högt och spelet 
växlar åter igen över till den första högen. Från och med nu får inte 
den nya förbjudna grönsaken nämnas.
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Varning: När man byter hög så är två FGK synliga (under en 
runda), så med andra ord är två grönsaker förbjudna!

Misstag:
Varje felsagt ord, varje stamning, varje öööööhhhh, varje hmmm 
och varje fördröjning på mer än 3 sekunder räknas som ett misstag!
Om en spelare gör ett misstag så måste spelaren ta upp alla spe-
lade kort och sedan starta en ny runda.

Spelets slut och vinnaren
Personen som lyckas spela ut alla sina kort från sin hög både avslu-
tar och vinner spelet!

Exempel:
1. Jens spelar en sallad och säger sedan ”sallad”!
2. John spelar ett förbjudenpaprika-kort och skriker ”kacker-

lacka”!
3. Thor lägger hög ett åt sidan och påbörjar en ny hög med en 

tomat och säger ”tomat”!
4. Christel spelar också en tomat, men säger ”blomkål”!

(Eftersom paprika är förbjudet och tomat spelades rundan innan 
av Thor. Det hade också varit korrekt att säga sallad.)

5. Jens spelar också ut en tomat och säger ”sallad”!
(Eftersom paprika är förbjudet, blomkål var det sistnämnda och 
tomat var det senast spelade kortet.)
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6. John spelar förbjuden blomkålkortet och skriker ”kackerlacka”!
7. Thor byter hög till den första högen, spelar sedan en paprika

och säger ”sallad”!(Eftersom blomkål och paprika är förbjudna 
pga att där är två FGK synliga. Tomat är också korrekt.)

8. Christel spelar en blomkål och säger ”tomat”!
(Blomkål är förbjudet, sallad var det sist nämnda och paprika 
var det senast spelade kortet. Tomat är den enda möjligheten.)

9. Jens spelar en paprika och säger ”sallad”!
Detta är ett misstag och han måste nu ta upp alla kort som spe-
lats ut, från båda högarna!
(Jens måste säga sanningen eftersom paprika förbudet inte är 
synligt längre och paprika var varken det sista spelade eller 
sistnämnda.)

Variant för yngre barn
Spela som beskrivits ovan men utelämna alla 
förbjudnagrönsaks-korten

Njut av “Kakerlaken Sallad”!
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blomkål

blomkål

blómkál

blomkål

tomat

tomat

tomat

tómat

paprika

paprika

peberfrugt

papriku

salat

sallad

salat

kálhaus

Tabu
grønnsakskort

Förbjudengrönsak-
kort

Tabukort

Forboðin
grænmetisspjöld
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