
Csótánysaláta

2-6 játékosnak, 6 éves kortól
Játékidő: 10-20 perc 

Tartozékok

120 zöldségkártya (paradicsom, saláta, karfiol és paprika)
8 Tiltott Zöldség kártya (csótányok a négy fajta zöldséggel)

Előkészületek

A 128 lapból álló paklit megkeverjük, majd egyenlően szétosztjuk a játékosok közt. A fölös 
kártyákat félretesszük, ezek most nem játszanak. Minden játékos egy pakliban maga elé 
helyezi a lapjait, képpel lefele. 

A legfiatalabb játékos kezd, villámgyorsan felcsapja a paklija legfelső lapját az asztalra, majd 
gondolkodás nélkül rávágja a kártyán szereplő zöldség nevét. Ezután a többi játékos az 
óramutató járásának megfelelő sorrendben szintén felüt 1-1 kártyát, s az előző tetejére helyezi 
azt. Az első játékoshoz hasonlóan ők is megnevezik a felütött kártyáikon szereplő 
zöldségeket, méghozzá a következő szabályok szerint:

Tabu-kaja: csótányok a tálban!

Mindegyik zöldségfajtából van kettő olyan lap, amin egy kövér, randa csótány lakomázik. Ha 
a játékos ilyen lapot csap fel, hangos „Csótány!” felkiáltással kell ezt jeleznie. Ez a 
zöldségfajta innentől kezdve tabu, s nem szabad megnevezni, amikor a játékosok ilyen lapot 
találnak. Ez a szabály mindaddig érvényben van, amíg a csótányt szem elől nem tévesztik, 
amire mindjárt ki is térünk. A csótányos paklit ideiglenesen félretesszük, s a következő 
játékos új paklit kezd a felfordított zöldségével. Ez a pakli mindaddig folytatódik, amíg egy 
újabb csótányra nem akad az egyik játékos. Ilyenkor ő is felkiált, jelezve a konyha rémeit, s 
ezúttal ez a pakli kerül féltetételre. Ilyenkor a játékosok visszatérnek az első paklihoz, és a 
további felcsapott lapok oda fognak kerülni, s ezen túl a második tabu-kaját nem szabad 
nevén szólítani.

A játék legfőbb szabálya, hogy a játékosoknak mindig az igazat kell mondaniuk, kivéve 
ha:

- A kártyáján szereplő zöldség megegyezik a tabu lapon lévővel. Ilyenkor hazudnia 
kell valamit a többi zöldség körül.

- A felhúzott lap megegyezik az előző játékos által húzott vagy bemondott 
zöldséggel, szintén mást kell hazudnia.

- A játékos csótánylapot húz, hisz ez esetben mindig hangos kiáltással kell azt 
fogadnia!

- A felhúzott lap megegyezik a tabu-kajával, hisz ez esetben nem nevezheti azt meg. 
Ilyenkor szintén hazudnia kell valamit a többi zöldség közül. 

Figyelem! A paklik váltáskor mindkét tabu-kaja látható, így egyiket sem szabad kimondani 
abban a körben! 



Hibák: Minden hibás szó, gügyögés, késlelkedés, minden „ööö” ami három másodpercnél 
hosszabb, hibának számít. Amikor egy játékos hibázik, az összes eddig kijátszott lapot 
magához kell vennie, összekeverve azokat a még meglévő lapjaival. Ezután ő kezdheti az új 
kört.

A játékot az a játékos nyeri, aki legelőször szabadul meg összes lapjától.

Példajáték:

1. Szabina felhúz egy saláta lapot, hangosan be is mondja azt.
2. Apu csótányokkal teli paprikára bukkan, ráteszi a lapot Szabina lapjára, majd felkiált: 

„Csótány!”.
3. Tomi paradicsomot húz, hangosan bemondja, hogy „paradicsom”, majd az első pakli 

mellé teszi a lapot.
4. Konrád szintén paradicsomot húzott, de mivel nem mondhatja ki az előző játékos 

zöldségének nevét, így karfiolt hazudik. Ezután a lapja Tomi paradicsomára kerül.
5. Szabina is paradicsomot húz, s ő sem mondhat most igazat, így a salátát mondja be, 

blöfföl. Mivel paradicsomot találtak előtte, azt nem mondhatta, a paprika pedig tabu a 
csótányok miatt.

6. Apu újabb csótány-konyhára bukkan, ezúttal a karfiolok közt, így ismét „csótányt” 
kiált.

7. Tomi visszatér az előző paklihoz, s a felhúzott paprikáját annak tetejére játssza ki. 
Salátát mond, hisz a paprika és a karfiol is tiltott zöldség. Akár paradicsomot is 
mondhatott volna, ha úgy akarja.

8. Konrád karfiolt húz, de paradicsomot mond be, hisz apu nem sokkal ezelőtt csótányra 
bukkant a karfiol közt. Nem mondhat salátát, hisz az volt a legutoljára bemondott 
zöldség, de paprikát sem mondhat, mert az volt a legutoljára kijátszott lap! Konrádnak 
csak a paradicsom maradt.

9. Szabina paprikát húz, és salátát mond be, ezzel viszont hibázik, hisz a paprika tabu-lap 
már nem látszik, igazat kellett volna mondania! Mindkét paklit a kezébe kell vennie, 
megkeverheti a lapokat, majd kezdheti a következő kört.

Kisebb gyerekeknél hagyjuk ki a tabu lapokat, hisz megnehezítheti számukra a játékot, ha túl 
sok dologra kell figyelniük.

Jó étvágyat a Csótánysalátához!

Fordította: Fiser Péter


