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Va rugam sa pastrati aceste instructiuni pentru consultare 
ulterioara.

Contine:
25 cartonase felii de pizza, 4 planse blaturi de pizza, 1 roata dubla, 1 
plansa Bucatar-Sef

Pregatirea jocului:
• Fiecare jucator ia o plansa blat de pizza si o plaseaza in fata sa.
• Toate cartonasele felii de pizza se raspandesc pe masa cu toping-urile in 
jos.
• Plansa Bucatar-Sef si cele 2 roti se aseaza in mijlocul mesei.
Obiectiv:
Sa umpli plansa blat de pizza cu delicioasele felii de pizza.
Jocul:
• Cel mai tanar jucator incepe jocul invartind ambele roti.
• El alege apoi un cartonas felie de pizza de pe masa care se potriveste 
fie cu culoarea, fie cu forma aratata de sageata rotii a uneia din roti si o 
plaseaza cu toping-ul in sus pe spatiul corespunzator de pe plansa sa blat 
de pizza.
• Totusi, daca felia de pizza pe care a intors-o arata un toping groaznic (cu 
margine dungata), Bucatarul-Sef il va obliga sa o arunce! Toti vor striga “La 
gunoi!” si felia este aruncata in lada de gunoi a plansei Bucatarului-Sef.
• Daca un jucator invarte rotile si nu are nici o forma sau culoare 
corespunzatoare vizibila pe plansa sa (deoarece este acoperita de un 
cartonas felie de pizza), el nu ridica nici o felie de pizza acel tur. 
• Daca sageata oricarei roti indica imaginea unei maini, jucatorul trebuie 
sa ia o felie de pizza de pe plansa altui jucator. El trebuie sa aleaga cu grija, 
fiind sigur ca acea felie pe care o alege se potriveste cu un spatiu gol de 
pe plansa sa (aceasta se poate verifica privind la marginile pizzelor altor 
jucatori). Daca nici un jucator nu are felia necesara, el poate lua o felie 
de pe masa, care se potriveste cu forma sau culoarea aratata de sageata 
celeilalte roti.
• Nota: Daca sageata ambelor roti arata catre imaginea unei maini, 
jucatorul poate doar sa ia o felie de la alt jucator.
• Urmeaza apoi randul urmatorului jucator.
Castigatorul:
Castigator este primul jucator care isi umple plansa cu delicioasele felii de 
pizza si striga: “Pizza, pizza!”
Dupa joc:
O data ce jucatorii si-au creat pizza, ei pot sa discute despre toping-urile 
lor favorite. Care este cel mai delicios? Care este cel mai rau la gust? Care 
toping-uri se potrivesc cel mai bine?
Jucatorii pot apoi sa prepare impreuna cu familia o pizza proprie 
delicioasa, dupa cele patru retete (se regasesc in cutia acestui produs).
Puteti vizita si site-ul www.orchardtoys.com/pizzarecipes pentru a accesa 
diferite retete de pizza.

Pizza, pizza!


