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Inneholder
112 grønnsakskort (tomat, salat,
paprika og blomkål)
8 tabu grønnsakskort (med kaker-
lakker, to av hver type grønnsak)
Instruksjoner

Grønnsakskort

Tabu grønnsakskort

I dette
kortspillet gjelder
det å  holde tunga 

rett
i munnen!
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Målet med spillet
Spillerne skal prøve å lage en fargerik salat så raskt som mulig ved 
å legge ut sine grønnsakskort på tur. Deretter, så raskt som kortene 
legges, må spillerne navngi grønnsaken „korrekt“. Men pass på, 
bare den spilleren som er kjappest til å veksle mellom sannheten 
og (kjapp) løgn vil vinne!

Her gjelder det å holde tunga rett i munnen!

Forberedelse
Alle de 128 kort er stokkes godt og deles likt ut til alle spillerne. 
Kort til overs blir lagt til side. Hver spiller legger kortene i en bunke 
foran seg med billedsiden ned, så er det bare å sett i gang og 
spille!

Spillets gang
Den yngste spilleren begynner. Raskt som lynet, legger han det 
øverste kortet fra bunken sin midt på bordet og uten å nøle sier 
han navnet på grønnsaken som er avbildet:

Tomat, salat, blomkål eller paprika.
Spillet fortsetter med klokken. Etter tur, legger hver spiller sitt 
toppkort oppå bunken midt på bordet og navngir «hans grønn-
sak“ ved hjelp av følgende regler:



1. Spilleren må alltid fortelle sannheten!

Bortsett fra:
når grønnsaken på spillerens kort er den samme som på det 
forrige grønnsakskortet som ble spilt, da må spilleren lyve 
og si navnet på en av de andre grønnsakene!
når grønnsaken på spillerens kort er den samme som den 
forrige grønnsaken som ble navngitt (fra spilleren før ham) 
må han også lyve å si en annen grønnsak!

2. hvis spilleren legger ut et tabu grønnsakskort, må han alltid 
rope „kakerlakk“!

3. hvis grønnsaken på kortet hans er likt som det synlige tabu
grønnsakskortet, må spilleren lyve!
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Tabu grønnsakskort (TGK)
Blant kortene, er det to av hver type grønnsak, med en feit kaker-
lakk avbildet på. Hvis en spiller spiller et TGK, må han alltid rope 
„kakerlakk“ høyt!

Denne grønnsaken blir så umiddelbart tabu og kan ikke bli navngitt 
så lenge TGK er synlig. Den første bunken blir midlertidig satt til side.

De følgende kortene blir deretter lagt på en ny bunke ved siden av 
den første bunken helt til et nytt TGK vises. Da roper spilleren som 
trakk kortet „kakerlakk“ nok en gang, og kortene legges deretter 
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på den til første bunke, osv. Heretter kan den ikke den nye tabu 
grønnsakene bli navngitt.

OBS: Når du bytter bunker, er to TVC synlige (én enkelt tur), da er 
begge typer grønnsaker tabu å navngi!

Feil:
Hvert feil ord, hver stamming, hver aaaaaah, hver oooooh, hver 
eneste forsinkelsen på mer enn tre sekunder, teller som en feil!
Hvis en spiller gjør en feil, må han trekke inn alle kortene som al-
lerede har blitt spilt og starte den nye runden.

Spillets slutt og vinner
Personen som spiller ut alle kortene på hånd sin først, avslutter og 
vinner spillet!

Eksempel:
1. Sabine spiller en salat og sier „Salat“!
2. Pappa spiller en paprika tabukort og roper „kakerlakk“!
3. Thomas bytter bunke, spiller en tomat og sier „Tomato“!
4. Conrad har også en tomat og sier „Blomkål“!

(Fordi paprika er tabu og tomat ble spilt som siste kortet av 
Thomas, ville salat også ha vært riktig her.)

5. Sabine spiller også en tomat og sier „Salat“!
(Fordi paprika er tabu, blomkål ble sagt sist og tomat var siste 
kortet som ble spilt.)
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6. Pappa spiller et blomkål tabu kort og roper „kakerlakk“!
7. Thomas bytter bunker, spiller en paprika og sier ”Salat”!

(Fordi blomkål og paprika er begge TGK i denne runden og 
begge er tabu. Tomat ville også ha vært riktig.)

8. Conrad spiller en blomkål og sier ”Tomat”!
(Blomkål er tabu, salat var den siste navngitte grønnsaken og 
paprika var det siste kortet spilt. Tomat er den eneste muligheten.)

9. Sabine spiller en paprika og sier ”Salat”!
Dette er en feil, og hun må trekke inn alle kortene fra begge 
bunkene!
(Sabine må si sannheten fordi paprika tabukortet ikke lenger er 
synlig og paprika ble verken spilt eller navngitt i siste runde.)

Alternativ spillemåte for yngre barn
Spill som beskrevet ovenfor,
men ta vekk tabu grønnsakskortene!

Nyt ”Kakerlakksalat”!
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