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Inneholder
112 grønnsakskort
(sopp, purre, paprika, gulrøtter)
16 akerlakk slurpekort

 (med kakerlakker, 4 av hver grønnsakssort)
Instruksjoner

Grønnsakskort:

Kakerlakk slurpekort:

God slurping
er halve seieren!
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Målet og meningen med spillet
Spillerne koker en suppe så fort som mulig ved å annnenhver gang 
kaste sine grønnsakskort. Mens kortene fortløpende spilles, må man 
også beskrive den aktuelle grønnsaken hurtig og ”riktig” – eller slurpe 
på de riktige stedene.

Førstemann som blir kvitt alle kortene på hånden sin har vunnet.

Forberedelser:
Alle de 128 kortene stokkes godt og deles likt ut til alle spillerne. Kort 
til overs legges til side. Hver spiller plukker opp sine kort og holder 
bunken i hånda med billedsiden ned, da er vi klare!

Spillets gang
Den yngste spilleren starter. Han/hun trekker det øverste kortet i 
bunken sin, så fort som lynet, og legger det på bordet med billedsiden 
opp og navngir grønnsaken uten å nøle:

sopp, purre, paprika eller gulrot.

Turen fortsetter med klokken. Alle i tur og orden tar sitt øverste kort 
legger det i bunken på bordet og navngir ”sin grønnsak” ifølge disse 
reglene:
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1. Sannheten
Hver spiller må generelt si sannheten, noe som betyr at grønnsaken vist 
på det kortet som nettopp ble lagt ut må navngis riktig!

Pass på!
Grønnsaken som nettopp er lagt kan ikke navngis to ganger på rad. I 
dette tilfelle må man alltid si en annen grønnsak (men ikke slurpe – se: 
2. Kakerlakk slurpekort)

Eksempel.: Når en spiller legger en sopp og sier purre (siden sopp lig-
ger øverst i bunken eller ble sagt i forrige runde)..

2. Kakerlakk slurpekort (KSK)
Det er fire kort av hver type grønnsak som viser en slurpende kakerlakk. 
Hvis en spiller legger et kakerlakk slurpekort, må han/hun slurpe. Fra 
dette øyeblikk, ved hvert kort som viser grønnsaken på slurpekortet, 
må man slurpe! Dette betyr at denne grønnsaken ikke må nanvgis 
lenger.

Pass på!
Spilleren må ikke gjenta slurping hvis den aktuelle grønnsaken eller et 
nytt slurpekort blir lagt ut. Når den siste spilleren har slurpet, må den 
neste spilleren lage en ”mmm” lyd. Men denne lyden må heller ikke 
gjentas rett etter den har blitt sagt. Så, etter slurping kommer lyden 
”mmm” og etter ”mmm” kommer slurping....

Å spille et KSK stenger midlertidig bunken, så det relevante slurpekor-
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tet forblir synlig. De påfølgende kortene legges i en ny bunke helt til et 
nytt KSK spilles. Spillet går da tilbake til den første bunke igjen. Natur-
ligvis gjøres slurpingen kun ved grønnsaken vist på det nye KSK....

Merk: Når en bunke skifter – kun én runde – vil to kakerlakk slurpekort 
være synlige, slurping er da påkrevd for begge typer grønnsaker (hvis 
de er ulike)!

Feil:
Hvert feil ord, hver feil lyd, all stamming, også „hmm“, „uhh“, hver 
nøling over tre sekunder anses som feil! Hvis en spiller gjør en feil, må 
han/hun trekke inn alle kortene på bordet og legge i bunken sin, han/
hun starter så en ny runde.

Spillets slutt og vinner
Førstemann som blir kvitt alle kortene på hånden vinner spillet!

Eksempel:
1. Bestefar legger ut en sopp og sier sopp.
2. Mats legger ut en sopp og sier paprika (siden sopp ikke må gjen-

tas).
3. Aksel legger ut en paprika og sier purre (fordi paprika akkurat ble 

sagt).
4. Mamma legger en gulrot kakerlakk slurpekort og slurper. 
5. Bestefar bytter bunken, legger en gulrot og sier „mmm“ (fordi noen 

akkurat slurpet og gulrot kakerlakk slurpekort ligger synlig).
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6. Mats legger ut en sopp kakerlakk slurpekort og slurper (fordi 
„mmm“ følges opp med slurping).

7. Aksel bytter igjen bunken, legger ut en gulrot og sier „mmm“ ( 
siden gulrot kakkerlakk slurpekort er fortsatt synlig i denne runden 
og noen akkurat slurpet).

8. Mamma legger igjen en gulrot og sier purre (fordi gulrot var ak-
kurat lagt og KSK er synlig; paprika hadde også vært riktig).

9. Bestefar legger ut purre og sier paprika (fordi purre akkurat ble 
sagt).

10. Mats legger ut en sopp og sier sopp. Dette er feil (fordi sopp kaker-
lakk slurpekort er synlig!) Han skulle slurpet og må nå trekke inn 
alle kortene fra de to bunkene....

Alternativ for den som ikke kan få nok:
Du spiller med reglene over; men, sier ved hver runde, istedenfor sopp, 
champignon, istedenfor purre, purreløk, istedenfor paprika, chilli, 
gulrot er kun gulrot!

Velbekomme med kakerlakksuppe!
Maten er servert!


