
Azok a játékosok, akik 
egy vagy több pirítóst 
kapnak el a serpenyőjük-
kel, a tányérjukra tehetik 
őket, de csak akkor, ha 
párban vannak.

Ha nem a megfelelő 
feltét van a pirítóson, 
akkor azt a tányér mellé, 
az alátéten jelzett négy-
zetbe kell helyezni. 

Minden pirítósszelet, amely az asztalra vagy az asztal alá esik, ott is marad, nem kerül-
het a tányérra. Ha mindenki befejezte a körét, a következő játékos jön. Az új körhöz be 
kell állítani az időzítőt a pirítós orrán.

A BŰZÖS - HALAS PIRÍTÓS
Amikor az asztalra esik a bűzös-halas pirítós, akkor elkezdődik a nagy csere-bere. Min-
den játékos, akinek az alátétjén van félretett pirítós, most becserélheti egy olyanra, 
ami a földön vagy az asztalon van, feltéve, ha az a pirítós megkent felével felfelé esett. 
Azt a pirítóst, amit lecserélünk, a megkent felével felfelé helyezzük az asztalra, az alá-
téteken kívülre. Egy másik játékos ezt felveheti, ha akarja. Többször is cserélgethetünk, 
de csak a megkent felével felfelé néző pirítósok között. 

Amikor a játékosok befejezték a cserélgetést, az asztalon fekvő pirítósokat távolítsuk 
el az asztalról, majd a következő játékos jön. 

Ha bűzös-halas pirítóst kaptunk ki, tegyünk vissza egy szeletet a már elnyert pirítósok 
közül! Ezt megtehetjük a tányérunkról és az alátétünkről is. A pirítóst az asztalra kell 
helyeznünk a megkent felével felfelé, így ezt egy másik játékos a cserélgetés során 
felveheti.

A JÁTÉK VÉGE
A maradék 20 db pirítóst (10-10 db a két nyílásba) is 
a kenyérpirító nyílásába helyezzük. Amikor kiürül 
a kenyérpirító, a játék véget ér. A játékosok 
megszámolják a náluk lévő pirítósokat. 
Csak a párban lévő, azonosan megkent 
pirítósok érnek pontot. Akinek a legtöbb 
párja van, az nyeri a játékot. 

Forgalmazza: REGIO Kft., 1119 Bp., 
Nándorfejérvári út 23-25., regiojatek.hu
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Származási ország: Kína



JÁTÉKSZABÁLY
Ugró pirítós társasjáték tele meglepetésekkel. Vajon hány darab pirítós ugrik 
ki egyszerre? 
A pirítósokon megannyi finom feltét: sajt, csokikrém, méz, lekvár vagy tojás 
van! Legyél te a leggyorsabb és kapd el a kedvenc pirítósodat, de óvatosan, 
nehogy bűzös-halas pirítóst fogj! Amikor a kenyérpirító kiürül, 
véget ér a játék. Az a játékos nyer, akinél a legtöbb párban lévő pirítós van. 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

A DOBOZ TARTALMA: 
1 db játék kenyérpirító

2 db kanál láb, 2 db villa kéz, 

2 db bögre szem és matricák

40 pirítós szelet: 

- 6 csokikrémes

- 6 mézes

- 6 sajtos 

-  6 lekváros

-  6 tojásos

-  6 bacon szalonnás

-  4 bűzös-halas

4 db színes, asztali alátét

4 db serpenyő 4 színben

A KENYÉRPIRÍTÓ ÖSSZESZERELÉSE: 

Ragasszuk a szem alakú matricát a szemet jelző bögrék aljára, majd a 
bögréket, mint két szem, rögzítsük a 
kenyérpirító elejére. Az időzítő 
matricáját ragasszuk fel a 
kenyérpirító orrára. 
A két villát helyezzük a 
kenyérpirító két oldalára 
karnak, a kanalakat 
pedig rögzítsük a 
kenyérpirító 
aljára, mint két láb.
Kész is vagyunk a játékra!

  



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

  

  

  

A legfiatalabb játékos kezdi a játékot, 
tőle balra folytatódik a kör. 
Amikor minden játékos kezében van 
egy serpenyő, amellyel el tudja kapni 
a pirítósokat, akkor az első játékos 
lenyomja a kenyérpirító időzítőjét.

Egyszerre maximum 4 db pirítós ugrik ki 
a kenyérpirítóból, de soha nem tudhatjuk, 
hogy pontosan mennyi. 

A játékosok a serpenyőjükkel egyszerre próbálják meg elkapni a pirítósokat.

A JÁTÉK MENETE

Minden játékos tegyen maga elé egy tányért, és egy azonos színű 
serpenyőt. Keverjétek össze mind a 40 szelet pirítóst és helyezzetek 
10-10 db-ot a pirító 2 nyílásába. A pirítót tegyétek 
középre, hogy minden játékos könnyen 
elérhesse. 

ELŐKÉSZÜLETEK A JÁTÉKHOZ

Tippek:
Ne tegyünk hirtelen mozdulatokat a serpenyővel, tartsuk   
egyenesen a csuklónkat és vízszintesen a serpenyőt!
Ha lepattan a pirítós a serpenyőnkről, azt kisebb gyerekek 
esetében tekinthetjük elkapottnak.
Ha fiatalabb gyerekekkel játszunk, javasolt leülni, 
így kevésbé hadonásznak.


