Návod – „On line grilování – Šéf grilu“

Registrace přes FB a dopsáním trvalého bydliště a datum narození.
20 hracích pokusů denně.
Vše funguje na kliknutí levého tlačítka myši (nic nepřetahujete).
Počet bodů pro uzavření jednotlivých kol není omezen.
Do celkového skóre se započítávají pouze body z jednotlivých kol
s nejlepším skóre.
6. Maso na grilu se začne grilovat, až po zavření grilu.
(žlutá tečka na víku grilu)
7. Po otevření grilu se maso stále griluje!
8. Zelenina (kromě žampiónů) se krájí na prkýnku
9. Hovězí maso ve druhém kole se griluje pouze na komponentu GBS - SEAR
GRATE.
10. GBS systém se mění červeným kolečkem.
11. Umístění hracích předmětů se mění v každé nové hře.
12. Každé maso má 4 fáze (syrové, mírně opečené, opečené, spálené)
13. Za spálené maso je -50 bodů. (nejlépe vyhodit do koše).
14. Za nespokojeného zákazníka (ten který již odešel) je -25 bodů.
15. Za vyhození do koše již hotového jídla je –x bodů dle připravovaného
pokrmu, které jste za něj mohli získat.
16. Každý zákazník čeká určitou dobu na svoji objednávku (barevný proužek
kolem hlavy), poté odchází.
17. Ve třetím kole se griluje celé jídlo a odpovídá se na 10 soutěžních otázek
s nápovědou a/b/c (vše kolem grilů Weber a grilování). Odpovědi lze
nalézt na weberstephen.cz. Za každou nesprávně zodpovězenou otázku je
-300 bodů.
18. Každé soutěžní kolo má daný hrací čas – první kolo – 5 minut, druhé kolo
– 5 minut, třetí kolo – 5 minut.
19. Sdílejte hru s vaším kódem a získávejte hráče., rozhodující při stejném
počtu bodů. Zvítězí kdo má více získaných hráčů.
1.
2.
3.
4.
5.

Ukázka hrací plochy

Podívejte se na - video instruktáž

https://www.youtube.com/watch?v=nTSRenRLkYs

Hra - 1. Kolo
Hamburger začíná od housky a skládá se postupně dle nápovědy u objednávky.

Maso (je v lednici):
• hovězí burger

Ingredince:
• žampióny (nekrájí se)
• slanina (je v lednici a nesmaží se)
• sýr 1
• sýr 2
Zelenina (krájí se na prkýnku):
•
•
•
•
•
•

červená cibule
paprika
jalapeňos
salát
okurka
rajče

Omáčka:
• kečup
• hořčice
• majonéza
• chilli
Nápoj:
• limo
• pivo

Hra - 2. kolo
Ugrilované maso se pokládá na talíř a pak se postupně přidají další ingredience
dle nápovědy u objednávky.
Maso (je v lednici):
• hovězí maso
• vepřové maso
• kuřecí maso
• jehněčí maso
• ryba

Zelenina (krájí se na prkýnku):
•
•
•
•
•
•

červená cibule
paprika
jalapeňos
salát
okurka
rajče

Omáčka:
• kečup
• hořčice
• majonéza
• chilli
• bbq omáčka
Nápoj:
• limo
• pivo

Hra - 3. kolo
Vybere se vhodný komponent GBS systému a pak se jídlo poskládá na gril dle
objednávky a zavře se gril. Pak se zobrazí popis použitého GBS systému a 10
vědomostních otázek, kde za špatnou odpověď je -300 bodů. Po zodpovězení
otázek, můžete otevřít gril, dát jídlo na talíř (popřípadě přidat objednaný nápoj)
a předat zákazníkovi. Maximální počet bodů ve třetím kole je 1000.
Maso (je v lednici):
• celé kuře
• kuřecí maso
• salám
• krevety (nejsou v lednici)
• slanina

Zelenina (krájí se na prkýnku):
•
•
•
•
•
•

červená cibule
paprika
jalapeňos
salát
okurka
rajče

Ingredience:
• pita chleba
• těsto na pizzu
• směs na bábovku
• mléko
• smetana
• bazalka
• rajčatová omáčka
• chilli-koření
• sójová omáčka
Nápoj:
• limo
• pivo

