
DJ05192 Smoothie, joc de memorie 

Vârsta recomandată: 6-99 ani. Pentru 2-6 jucători. 
Conține: 48 de cărți cu fructe și 8 rețete de smoothie. 
Scopul jocului: să aduni cât mai multe fructe. 
Pregătirea jocului: se amestecă toate cărțile cu fructe. Se așază câte 10 fructe cu fața în 
jos și se împart câte 5 cărți fiecărui jucător (sau 4 dacă sunt 5/6 jucători). Restul fructelor 
formează teancul de rezerve. Rețetele se așază în teanc, cu fața în sus, lângă rezervele de 
fructe. 
 
Reguli de joc: Începe cel mai tânăr jucător. Fiecare jucător la rândul său întoarce una 
dintre cele 10 cărți  de jos.  
Dacă întoarce un fruct pe care îl are deja în mână, poate face un smoothie! Pune cartea 
întoarsă de jos cu fruct în fața sa, lângă care adaugă fructele de același fel pe care le are 
în mână (pune jos toate cărțile cu fructul respectiv dacă are mai multe). 
Dacă întoarce un fruct cu care, împreună cu orice carte din mână, poate face o combinație 
care apare pe rețeta specială jucată la tura respectivă (prima din teanc, cu fața în sus), 
face un super smoothie! Pune în fața lui fructul întors dintre cele 10 cărți, rețeta jucată, 
și adaugă cartea/cărțile din mână pentru smoothiul norocos. 
Cărțile întoarse se înlocuiesc (cele cu fructe din teancul de rezerve, rețeta consumată cu 
următoarea din teancul special). 
Dacă întoarce un fruct cu ajutorul căruia nu poate face smoothie sau super smoothie, 
jucătorul are următoarele opțiuni: 
- pune la loc cartea, în același loc, cu fața în jos 
- schimbă cartea de jos cu una pe care o are în mână, aratând-o înainte și celorlalți jucători 
și abia apoi punând-o cu fața în jos. Cu puțin noroc, are astfel posibilitatea să joace mai 
multe cărți potrivite tura viitoare. 
Pentru fiecare fruct sau rețetă căștigată (folosite la smoothie și super smoothie), 
jucătorii primesc 1 punct. Primul jucător care își termină cărțile din mână, anunță finalul 
jocului. Restul mai joacă o tură, iar la finalul acestei runde toți își calculează punctajul 
total.  
Câștigă jucătorul care a adunat cele mai multe puncte!        
 
AVERTISMENT: Contraindicat copiilor sub 3 ani, poate conține piese mici.  

A se utiliza sub directa supraveghere a unei persoane adulte. 

Producator: Djeco, Franta. 

Importator și distribuitor: BORIBON COM SRL Bucuresti, str Viitorului nr 21 Tel: 0212111063 


