
חוקי המשחק
כל משתתף בתורו מניח קלף על 

ערימת הסלט. אם מניחים קלף 
מיוחד (ירוק) יש להניח אותו 

בערימה נפרדת (רק כדי שלא 
יפריע לראות את קלף הירקות 

העליון). אם למשתתף אין קלף 
להניח (קלף ירקות או קלף מיוחד), 
עליו למשוך קלף מהקופה, והתור 

עובר למשתתף הבא.

הקלף האחרון שמניח המנצח 
במשחק חייב להיות קלף ירקות 

(לא קלף מיוחד)!

קלף ירקות
קלפי הירקות מכילים את 
המרכיבים העיקריים של 

הסלט היווני. עגבניות, 
מלפפונים, זיתים, פלפלים, בצלים 
וגבינה מלוחה. בכל קלף מופיעים 

ירקות שונים בכמויות שונות.
בפתיחת המשחק המשתתפים 
צריכים להוסיף יותר מרכיבים 

לסלט.
לכן ניתן להניח רק קלפים המכילים 
כמות גדולה יותר של ירקות (מסוג 

משחק מאת: דרור שמרת
איור: אריאל לידן

מיועד ל-6-2 משתתפים, גילאי +6

תכולת המשחק
המשחק מכיל 60 קלפי משחק:

48 קלפי ירקות
4 קלפי תבלינים

4 קלפי טבחים מחליטים
4 קלפי קערת סלט

מטרת המשחק
לעזור לטבחים להכין את הסלט 

היווני!
הישמעו להוראותיהם, הוסיפו 

ירקות ותבלינים, ערבבו, והסלט 
מוכן. הראשון שנותר ללא קלפים 

בידיו, מנצח במשחק! 

הרעיון שמאחורי המשחק
כל משתתף מנסה בכל תור 
להיפטר מקלף אחד שבידו. 

בפתיחת המשחק המשתתפים 
רוצים להוסיף מרכיבים לסלט. 

יש מצבים שבהם משתתף חייב 
לערבב את הסלט ולהפסיד תור. 

יש מצבים שבהם טבח מחליט 
שירק מסוים פסול. טבח גם יכול 

לבקש מהמשתתף הבא אחריו 
להניח דווקא ירק מסוים. יש גם 

מצב שבו המשחק מתהפך 
וצריך לשים פחות מרכיבים 

בסלט.

תחילת המשחק
המשתתף הצעיר ביותר מחלק 
את הקלפים. כל שחקן מקבל 6 

קלפים. לאחר מכן פותח 
המחלק את 

הקלף העליון 
בקופה, הוא 
קלף הסלט 

הראשון. אם 
הקלף שנפתח 

איננו קלף ירקות, יש להחזירו 
לחפיסה ולפתוח קלף חדש. 

לאחר שהקלף הראשון בסלט 
נפתח, מנסה כל משתתף בתורו 

להניח קלף על ערימת הסלט. 
סבב התורות מתקדם עם כיוון 

השעון.

אחד לפחות) מאשר על הקלף 
הפתוח בסלט.

דוגמה: הקלף הפתוח בערימת 
קלפי הירקות מראה 2 עגבניות, 2 

מלפפונים ו-4 בצלים. בפני 
המשתתף עומדות שתי 

אפשרויות:
א. להניח קלף ירקות שיכיל:

- לפחות 3 עגבניות או
- לפחות 3 מלפפונים או

- לפחות 5 בצלים
(מספיק שהתנאי יתקיים לגבי סוג 

אחד של ירקות)
ב. להניח כל אחד מהקלפים 

המיוחדים

קלף קערה ( + / - )
קלף זה משנה את מהלך 

המשחק. אם בתחילת 
המשחק המשתתפים 
מניחים קלפים המכילים יותר 

ירקות, קלף הקערה משנה את 
התנאי כך שיש להניח קלפים עם 
פחות ירקות (מסוג אחד לפחות). 

אם שוב הונח קלף הקערה, 
התנאי מתהפך בהתאם.

דוגמה: הקלף הפתוח בערימת 
קלפי הירקות מראה 2 עגבניות, 2 

מלפפונים ו-4 בצלים. 
משתתף הניח קלף קערה והכריז: 

"פחות ירקות!"

המשתתף הבא יוכל להניח 
בערימת קלפי הירקות קלף עם 

פחות ירקות מהקלף הפתוח 
(מסוג אחד לפחות). 

כלומר:
- פחות מ-2 עגבניות או

- פחות מ-2 מלפפונים או
- פחות מ-4 בצלים

שימו לב, לא ניתן להניח קלף 
שאינו מכיל כלל את הירק. כלומר: 

אם מעוניינים להניח קלף עם 
פחות בצלים, הוא לא יכול להכיל 

אפס בצלים.
במקום קלף ירקות ניתן להניח כל 
אחד מהקלפים המיוחדים בערימה 

השנייה.

קלף תבלינים
קלפי תבלינים מערבבים 
את הסלט. כאשר מונח 

קלף תבלינים, המשתתף 
הבא בתור מערבב את 

הסלט (טורף את ערימת 
קלפי הירקות) ומפסיד 

את תורו. אם גם לו יש קלף 
תבלינים באפשרותו להניח אותו, 
ואז חובת הערבוב והפסד התור 
עוברים למשתתף הבא אחריו. 

לאחר הערבוב מתקבל מצב סלט 
חדש, עם קלף חדש פתוח בראש 

הערימה. 

קלף טבחים מחליטים
משתתף שהניח קלף זה יכול 
לדרוש ירק מסוים בתור הבא, 

או להחליט על ירק פסול – עד 
שיונח קלף טבחים מחליטים נוסף.

דוגמה: הקלף הפתוח בערימת קלפי 
הירקות מראה 2 עגבניות, 2 

מלפפונים ו-4 בצלים. קלף הקערה 
מראה שצריך להוסיף מרכיבים 

לסלט. משתתף הניח קלף טבחים 
מחליטים בערימת הקלפים 

המיוחדים והכריז: "עגבניות פסולות!" 
המשתתף הבא אחריו יוכל להניח 

קלף שיכיל:
- לפחות 3 מלפפונים או

- לפחות 5 בצלים
ניתן להניח קלף שיש בו עגבניות, אך 
מעתה מהלך המשחק ייקבע רק על 
פי הירקות האחרים (עד שיונח קלף 

טבחים מחליטים נוסף). במקום קלף 
ירקות ניתן להניח כל אחד מהקלפים 

המיוחדים בערימה השנייה.

כאשר משחקים עם משתתפים 
צעירים, אפשר להחליט שקלף 

הטבחים המחליטים ישפיע רק פעם 
אחת, על המשתתף הבא בתור. בנוסף, 

מי שהניח את הקלף יחליט עבור 
המשתתף הבא איזה ירק צריך 

להיות כלול בקלף (ללא 
האופציה של ירק פסול). 

בתיאבון!
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2-6 players, ages 6+

Content
60 playing cards:
• 48 Vegetable Cards
• 4 Spices Cards
• 4 Salad Bowl Cards
• 4 Chef Cards

Object
Help the chefs prepare a Greek 
Salad! Obey their orders, add 
veggies and spices, mix the 
ingredients and the salad is 
done! The first player left with 
no cards in his hand is the 
winner.

The Logic of the Game
The game mechanism 
determines that each player, in 
turn, tries to play down a card 
form his hand, and add 
ingredients to the salad. They 
might have to forfeit a turn in 
order to mix the salad.

They might declare a certain 
vegetable is needed urgently, 
or another is temporarily 
cancelled. The logic of the 
game may flip and then less 
ingredients are added.

Starting the Game
The youngest player deals 6 
cards to each participant, and 
then reveals the top card of 
the deck, which is the first 
Salad Card. If the revealed 
card is not a Vegetable Card 
the deck is shuffled and a new 
card is 
revealed. The 
players then 
start, in turn 
(clockwise), to 
play their 
cards on top of the first 
Vegetable Card.

Game Rules
Each player in his turn tries to 
put down a card on the 
revealed Salad Card stack.

If a Special Card is put down, it 
should be placed in a separate 
pile (so it won't hide the top 
Vegetable Card).

If a player cannot play any 
card, a new card is withdrawn 
from the deck, and the turn 
goes to the next player.
Only Vegetable Cards can be 
played on the winning turn and 
not special cards.

Vegetable Cards
These cards consist of 
the main ingredients 
used for our Greek 

Salad: Tomatoes, cucumbers, 
olives, peppers, onions and 
feta cheese. As the game 
begins, players have to add 
vegetables to the salad, and 
therefore must play cards with 
a number of vegetables greater 
than the one that appears on 
the revealed card.
Example
The revealed card has 2 tomatoes, 
2 cucumbers and 4 onions.

The next player may play a 
Vegetable Card. If it has at least 
one of the following:

3 or more tomatoes
3 or more cucumbers
5 or more onions

He may also play a Special Card 
and place it on the Special 
Cards stack.

Salad Bowl Cards
These cards may be used 
to change the logic 
direction of the game – 
from more veggies to 

less. When a Bowl Card is 
played, it changes the rule of 
greater numbers of veggies to 
lesser number of veggies.
Now the next player will be able 
to play a card if it holds at least 
one vegetable in a smaller 
quantity than the open card. 
This logic will be used until a 
new Bowl Card is played.
Example
The revealed card has 2 
tomatoes, 2 cucumbers and 4 
onions. A Bowl Card is played 
and "less ingredients!" is 
declared. The next player may 
play a Vegetable Card if it has 
one of the following:
• 1 tomato or
• 1 cucumber or
• 3 or less onions or

He may also play a Special 
Card and place it on the 
Special Cards stack.

Note: a card in which the 
vegetable does not appear 
at all can not be placed. For 
example, if you want to 
place a card with less onions 
you can not place a card 
that has no onions at all.

Spice Cards
When a player chooses 
to play a Spice Card he 
forces the next player 
to mix the salad 
(shuffle the vegetable 
stack) and forfeit his 
turn (he only shuffles).

To avoid forfeitting a turn, 
another Spice Card can be 
played, therefor moving the 
penalty onwards to the 
following player etc.

Chef Cards
A player may play a 
Chef Card if it is not his 
last card. When playing 
a Chef Card there are 

two options: requesting a 
certain vegetable urgently 
(therefore forcing the following 
player to put down a card with 
that vegetable), or declaring 
one of the vegetables 

cancelled (therefore, until 
another Chef Card is played 
that vegetable does not count).
Example
We can use the same example:
The open card has 2 tomatoes, 
2 cucumbers and 4 onions. 
It is a more ingredients game. 
A chef Card is played and 
tomatoes have been declared 
cancelled.
The next player can play one of 
the following cards:

3 or more cucumbers or 
5 or more onions or 
he may also play a Special 
Card and place it on the 
Special Cards stack.

* There is an option, that can 
be used with young children 
that may have some difficulty 
with the last rule. Use the Chef 
Card as a decision for the next 
player only, to put only a card 
with a requested vegetable. For 
example: A Chef Card is played 
and the player declares:
"Feta cheese please”. The next 
player must play a card with 
feta cheese on it. If he doesn't 
have one, a new card is 
withdrawn from the deck. The 
game continues just as before 
the Chef Card was played, but 
with the new card revealed.

Special Cards
(Green background)

Vegetable Cards
(Yellow background)




