
3, 2, 1 Challenge Go Food 

3, 2, 1 Mataráskorun 

 

Aldur: 6 ára og eldri 

Leikmenn: 2-5 

 

Kynning 

Hver er fljótastur í eldhúsinu? Finndu hráefnin í réttinn þinn og vertu sigurkokkurinn! 

 

Innihald: 

24 spilmeð réttum 

150 hráefnaflísar 

 

Markmið leiksins 

Að fyrsti leikmaðurinn til að safna öllum hráefnunum í réttinn þinn. 

 

Undirbúningur 

Leggðu allar hráefnaflísarnar á borðið með framhliðina upp innan seilingar allra leikmanna. 

Settu spilin með réttunum í bunka til hliðar með framhliðina niður. 

 

Gangur leiksins 

Hægt er að spila þrjú tilbrigði af mataráskoruninni sem höfða til alls konar kokka.  

 

1. Beint á borðið 

Yngsti leikmaðurinn er leikjameistari og gefur hverjum leikmanni, sjálfri/um sér meðtöldum, eitt 

spil með framhliðina niður. Síðan segir hann/hún „3, 2, 1... BYRJA!“ til að hefja umferðina. Allir 

leikmenn snúa spilunum sínum og reyna allir samtímis að finna hráefnin í réttina sína á borðinu. 



Þegar leikmaður finnur hráefni sem hann þarf, tekur hann/hún flísina og setur við hlið réttsins. 

Þegar hann/hún er kominn með öll hráefnin sem þarf til að útbúa réttinn, segir hann/hún nafn 

réttsins og síðan „tilbúið!“ (t.d. „Sushi, tilbúið!“). 

Ef hann/hún hefur safnað réttum hráefnum, vinnur hann/hún spilið og er leikjameistari í næstu 

umferð. Allir leikmenn setja hráefnin sín aftur á mitt borðið og fá nýtt spil með rétti fyrir næstu 

umferð. Ef einhver gerir mistök með hráefnin, dettur sá leikmaður úr leik í umferðinni og hinir 

halda áfram þar til einhver klárar réttinn sinn. Leikurinn heldur áfram þar til einn leikmanna 

hefur klárað 5 rétti og sigrar þar með leikinn. 

 

2. Hlaðborðið 

Spilað er á sama hátt og í „Beint á borðið“ en þegar leikmaður klárar rétt, dregur hann strax nýtt 

spil og heldur áfram að leita að hráefnum ÁN ÞESS að skila hráefnunum fyrir síðasta rétt. 

Þegar leikmaður heldur að eitt hráefnið vanti úr borðinu til að klára réttinn, kallar hann 

„Stopp!“ og leikurinn stöðvast til að athuga hvort það sé rétt. Ef það vantar hráefni, er rétturinn 

búinn og leiknum lýkur. Ef leikmaður hefur gert mistök, verður hann/hún að skila einum 

kláruðum rétti og leiknum er haldið áfram. Sá sem klárar flest spil sigrar. 

 

3. Eftir matseðli 

Áður en leikurinn hefst, er spilunum skipt í þrjá bunka með framliðina niður, einn með öllum 

forréttunum, einn með aðalréttunum og einn með eftirréttunum. Yngsti leikmaðurinn hefur leik 

á því að segja „3, 2, 1... BYRJA!“ og allir leikmennirnir draga forréttarspil og byrja að leita að 

hráefnunum sínum. Þegar einhver klárar fyrsta réttinn, heldur hann/hún spilinu en skilar 

hráefnunum í borðið og dregur næsta rétt og heldur áfram. Þegar aðalrétturinn er kláraður, 

dregur hann/hún eftirrétt og síðan aftur forrétt.  Haldið er áfram þar til leikmaður klárar rétt og 

það eru engin spil eftir fyrir næsta rétt. Þá er leiknum lokið.  Hver leikmaður leggur saman eitt 

stig fyrir hvern rétt sem hann/hún útbjó og annað stig fyrir hverja þriggja rétta máltíð sem tókst 

að klára (forréttur, aðalréttur og eftirréttur). 

Stigahæsti leikmaðurinn er sigurvegarinn. Ef það er jafntefli sigrar sá sem notaði flest hráefni. 

 

 


