
Rozohriatie rúry
Najprv poskladajte rúru na 
pečenie. Ak je to potrebné, 
požiadajte o pomoc niekoho 
dospelého.

Rúru poskladajte takto:
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Vložte vložku do
spodnej časti rúry.
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Zasuňte zadnú a bočné steny 
do spodnej časti rúry.
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Zasuňte dvierka do 
spodnej časti rúry.
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Pomocou plastového nitu pripnite 
otáčacie koliesko na vrchnú časť rúry. 
Toto koliesko bude počas hry slúžiť 
na otváranie a zatváranie dvierok 
rúry.
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Nasuňte vrchnú časť rúry na 
zadný diel a bočné diely.
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PravidláSladučká hra pre 2 až 4 
milovníkov keksíkov 

od 5 rokov.

Ingrediencie36 keksíkov (9 hviezdičiek, 9 srdiečok, 9 kvetiniek, 9 koliesok), 36 ozdôb, 2 plechy na pečenie, 1 rúra na pečenie, 3 kocky, 1 hodiny
s hodinovou a minútovou ručičkou, 1 žetón budíka

Nádoba na keksíky je prázdna! 
Všetci spolu napečte 36 ozdobených 
keksíkov skôr než prejdú 4 hodiny.
Ak sa vám to podarí, vyhrali ste.



A ide sa piecť!

Začína hráč, ktorý ako posledný jedol 
keksík.

Vo svojom ťahu hoďte 3 kocky. Pozorne sa 
pozrite na výsledok.

Na základe výsledku na kockách môžete  
vykonať jednu z nasledujúcich akcií:

• položte vykrojené keksíky na plech
• keksíky, ktoré sú už na plechu, posypte ozdobami
• ochutnajte keksík 

Položte vykrojené keksíky na plech
Ak na kockách padli keksíky, vyberte si z nich jeden druh 
keksíkov. Z vybraného druhu môžete uložiť na jeden z 
dvoch plechov toľko keksíkov, koľko ich padlo na kockách. 
Na jeden plech môžete ukladať iba keksíky jedného druhu.

Príklad: Jakub hodil nasledovné kocky:
Môže umiestniť buď 3 okrúhle, 
2 srdiečkové, alebo 1 hviezdičkový keksík.
Na jednom plechu už sú umiestnené 
srdiečkové keksíky, na druhom plechu sú 
umiestnené hviezdičkové keksíky. Jakub si
vyberie srdiečkové keksíky a položí 2 kusy na plech so 
srdiečkovými keksíkmi. Nemôže si vybrať 3 okrúhle keksíky, 
pretože na oboch plechoch už sú umiestnené keksíky iných 
tvarov.

Príprava na pečenie
Položte rúru na pečenie na kraj stola. 
Do stredu stola položte dva plechy na pečenie.
Roztrieďte keksíky podľa tvaru a položte ich spolu s 
ozdobami vedľa plechov na pečenie.

Položte hodiny na stôl tak, aby na nich dočiahli všetci 
hráči. Nastavte hodinovú ručičku na 0 a minútovú na 12.
Žetón budíka položte vedľa hodín.
Žetón budíka slúži na označenie času, kedy treba vybrať 
keksíky z rúry.

žetón budíka 

minútová ručička hodinová ručička 

kocky

ozdoby 

keksíky 

plechy na pečenie 
rúra na pečenie 

hodiny
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Ozdoby
Ak na kockách padla ozdoba, môžete umiestniť 2 ozdoby 
za každý symbol ozdoby na kockách.
Ozdoby umiestnite na keksíky na jednom plechu a len na 
keksíky, ktoré ešte nie sú ozdobené. Ak vám ostane 
ozdoba, ktorú nemôžete uložiť, vráťte ju do spoločnej 
zásoby ozdôb.

Ochutnajte keksík
Ak nemôžete využiť ani jeden zo symbolov na kockách 
(nemôžete položiť žiadny keksík na plech, ani žiadny 
keksík ozdobiť), zjedzte keksík. Vezmite jeden keksík 
z jedného z plechov a položte ho naspäť do spoločnej 
zásoby. Ak je tento keksík už ozdobený, odložte aj jeho 
ozdobu do spoločnej zásoby.

Čas beží!
Každá kocka, ktorú nemôžete využiť, posúva ručičku na 
hodinách. Za každú nevyužitú kocku posuňte minútovú 
ručičku o jedno políčko dopredu(v smere hodinových 
ručičiek).

Výnimka:
Minútovú ručičku neposúvate:
• ak ochutnávate keksík
• ak ste si zvolili akciu na kocke, ale keksík alebo ozdobu

nemôžete umiestniť, pretože už žiadna nie je v
spoločnej zásobe.

Príklad: Hanka hodila kocky a padli ozdoba, hviezdičkové/
srdiečkové keksíky a hviezdičkové/okrúhle keksíky. Hanka 
si vyberie hviezdičky, takže môže využiť dve kocky. Lenže 
na plechu s hviezdičkovými keksíkmi je už len jedno voľné 
miesto, takže v spoločnej zásobe ostal iba jeden 
hviezdičkový keksík. Vezme hviezdičkový keksík a uloží ho 
na plech k ostatným hviezdičkám. Teraz musí posunúť 
minútovú ručičku iba o jedno políčko, lebo nevyužila kocku
 s ozdobou. Fakt, že mohla uložiť iba jeden hviezdičkový 
keksík, pretože v spoločnej zásobe bol už len jeden keksík, 
v tomto prípade nehrá rolu pri posúvaní ručičky na 
hodinách.
Keď minútová ručička obehne celé hodiny a dostane sa na 
číslo 12, znamená to, že prešla celá hodina. Hodinovú 
ručičku posuňte o jedno políčko.  

A šups do rúry
V momente keď je plech plný keksíkov a všetky keksíky sú 
ozdobené, musíte dať plech do rúry. Ten, kto ozdobí 
posledný keksík, vkladá plech do rúry. V jednej chvíli smie 
byť v rúre iba jeden plech.

Teraz musíte nastaviť budík! Pozrite sa, na akej farbe je 
minútová ručička. Potom položte žetón budíka na ďalšie 
najbližšie políčko rovnakej farby v smere hodinových 
ručičiek. Plech s keksíkmi musí ostať v rúre, pokým 
minútová ručička nepríde na políčko s budíkom.

Zatiaľ čo je jeden plech v rúre, k dispozícii máte iba jeden 
plech na ukladanie a zdobenie keksíkov.

Keksíky sú hotové

• ak sa hodinová ručička dostane na políčko číslo 4,
ALEBO

• ak sa vám podarí upiecť všetky keksíky skôr než sa
hodinová ručička dostane na políčko s číslom 4.

Vyhrávate ako tím, keď sa vám podarilo upiecť všetky štyri 
druhy keksíkov - aj keď posledný plech je ešte stále v rúre.

Ak posledný plech nie je v rúre v momente, keď sa hodinová 
ručička dostane na políčko s číslom 4, prehrávate ako tím.

alarm marker
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clock
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V momente, keď sa minútová ručička dostane na políčko 
s budíkom, keksíky sú hotové. Vyberte plech s keksíkmi von 
z rúry a dajte dole z plechu všetky keksíky aj s ozdobami. 
Keksíky sú hotové a môžu byť odložené nabok. Ozdoby 
z týchto keksíkov vráťte do spoločnej zásoby.

Teraz položte prázdny plech do stredu stola vedľa druhého 
plechu. Môžete ho znova použiť na ďalší tvar keksíkov. 
Ak je druhý plech pripravený na vloženie do rúry, môžete ho 
vložiť do rúry v momente, keď vytiahnete z rúry plech 
s hotovými keksíkmi.

Koniec hry
Hra končí:



Dostali ste chuť na nejaké keksíky počas hry? Prečo 
si nejaké neupečiete ? Tu je recept na obľúbené 
keksíky Hartmuta, autora hry:

Alternatívy pre skúsených pekárov
Na konci hry si spočítajte body: plusové body za čas, ktorý 
zvýšil (1 bod za každé políčko), mínusové body za keksíky, 
ktoré sa vám nepodarilo uložiť na plech (1 mínusový bod za 
každý keksík). Môžete sa pokúsiť prekonať váš výsledok v 
ďalšej hre.

Suroviny na cesto:
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Citrónovo-mandľové keksíky (Zedernbrot)

3 vajcia
350 g práškového cukru

1 vanilkový cukor (8 g)

2 kvapky horkej mandľovej arómy

1 polievková lyžica citrónovej šťavy

nastrúhanú kôru z polovice citróna

zhruba 400 g mandlí (blanšírované a namleté)

zhruba 100 g mandlí (mleté) na vaľkanie

Suroviny na polevu:
150 g ozdobeného práškového cukru

3-4 polievkové lyžice citrónovej šťavy

Postup:
- vyšľahajte vaječné bielka ručným mixérom do hustej peny

- zmiešajte práškový cukor s vanilkovým cukrom, pridajte do bielkovej peny

 a zamiešajte
- pridajte arómu, citrónovú šťavu, kôru z citróna a polovicu mandlí,

 poriadne premiešajte
- pridajte zvyšné mandle a vymieste kompaktné cesto

- poprášte dosku na vaľkanie 100 g mletých mandlí a rozvaľkajte cesto tak,

 aby malo hrúbku asi 0,5 cm 

- vykrojte keksíky a uložte na papierom vystlaný plech na pečenie

- pečte v rúre vyhriatej na 130°C (horný aj dolný ohrev) asi 30-40 minút

Príprava polevy:
Nechajte keksíky vychladnúť. Zmiešajte 150 g ozdobeného práškového

 cukru a citrónovú šťavu (cca 3-4 polievkové lyžice), až kým sa nevytvorí

 hladká, tuhá hmota. Potrite ňou vychladnuté keksíky.

Dobrú chuť!




