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Ref: 013 Realizat in Anglia
Va rugam sa pastrati aceste instructiuni pentru consultare 
ulterioara.

Contine:
4 planse farfurii, 40 de cartonase cu briose, 1 plansa reteta (prezinta pe 
verso cele 10 tipuri de briose)

Pregatirea jocului:
• Fiecare jucator alege o plansa farfurie, pe care va plasa cartonasele cu 
briose colectate in timpul jocului.
• Cate una din fiecare cele zece tipuri de cartonase cu briose se 
raspandesc pe masa cu fata in sus. Pentru a ajuta copiii mai mici sa 
gaseasca cartonasele diferite, cele zece cartonase cu briose diferite sunt 
prezentate pe spatele plansei reteta.
• Restul cartonaselor cu briose se amesteca si se plaseaza pe masa intr-un 
teanc cu fata in jos.
Obiectiv:
Sa colectezi cele mai multe cartonase cu briose pe plansa farfurie.
Jocul:
• Cel mai tanar jucator incepe jocul luand un cartonas cu briosa de 
deasupra teancului de cartonase. Daca cartonasul se potriveste cu unul 
din cartonasele cu briose de pe masa, el ia cartonasul si plaseaza perechea 
cu fata in sus pe plansa sa farfurie.
• Daca cartonasul se potriveste cu cartonasul de deasupra propriului 
teanc, el poate adauga cartonasul in teancul sau (daca cartonasul se 
potriveste de asemenea cu un cartonas de pe masa, el poate adauga 
ambele cartonase la teancul sau).
• Daca cartonasul nu se potriveste cu nici unul din cartonasele cu briose 
de pe masa sau cu cartonasul din varful teancului propriu, jucatorul cauta 
sa vada daca cartonasul se potriveste cu unul din cartonasele de deasupra 
teancului de pe plansele farfurie ale altor jucatori. Daca da, el il intreaba 
pe acel jucator: “Doresti o briosa?” Celalalt jucator trebuie sa il incurajeze 
raspunzand: “da, te rog” si spunand:  “multumesc” daca el ia cartonasul cu 
briosa sa il adauge la teancul de pe plansa sa.
• Daca un jucator ia un cartonas cu briosa care nu se potriveste cu nici 
un cartonas de pe masa sau cu cel din varful teancului altor jucatori, el 
plaseaza cartonasul cu fata in sus printre celelalte cartonase de pe masa.
• Urmeaza apoi randul urmatorului jucator si continua in acest fel pana 
ce nu mai sunt cartonase cu fata in jos de ridicat.
Castigatorul:
Castigator este jucatorul cu cele mai multe cartonase cu briose pe plansa 
sa farfurie, atunci cand nu mai sunt cartonase cu fata in jos de ridicat.
Dupa ce s-a terminat jocul:
De ce sa nu prepari si sa nu decorezi propriile briose delicioase, folosind 
delicioasele retete de pe plansa reteta?
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