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Βοήθεια 
Επίλυση προβλημάτων 
Εάν τίποτε δεν συμβαίνει όταν κάνεις κλικ: βλέπε “Σηκώνοντας ή τοποθετώντας πράγματα” 
Για να ξαναξεκινήσεις το επίπεδο πήγαινε στο κύριο μενού και επέλεξε  “παίξε”. 
Αν ένα αντικείμενο εξαφανίζεται από το χέρι σου, ψάξε το στην κουζίνα. 
 
Γάτα 
Για να αφαιρέσεις την γάτα, κάνε κλικ πάνω στην γάτα και μετά στον κύκλο κάτω από την 
επιφάνεια εργασίας  
Για να αφαιρέσεις τις τρίχες της γάτας, καθάρισε την επιφάνεια εργασίας με το 
καθαριστικό επιφανειών  
 
Καθαρισμός σανίδας κοπής, μαχαιριού ή σκεύους  
Σήκωσε το αντικείμενο που θέλεις να καθαρίσεις 
Τοποθέτησε το αντικείμενο στον νεροχύτη 
Επανέλαβε για άλλα αντικείμενα αν χρειάζεται 
Κάνε κλικ στο υγρό πιάτων 
Κάνε κλικ στο σύμβολο πάνω από τον νεροχύτη που δείχνει τρεχούμενο νερό 
Πάρε την βούρτσα  
Κάνε κλικ στον νεροχύτη και κράτησε το ποντίκι μέχρι να γεμίσει η στήλη 
Τα αντικείμενα μεταφέρονται αυτόματα στην θήκη των πιάτων  
 
Καθαρισμός της επιφάνειας εργασίας 
Πάρε το καθαριστικό επιφανειών 
Περιηγήσου με τον μικρο-χάρτη   
Κάνε κλικ στην επιφάνεια εργασίας και κράτησε πατημένο το ποντίκι για να καθαρίσεις 
Κράτησε μέχρι να γεμίσει η στήλη 
Μετά την προετοιμασία κοτόπουλου/λαχανικών/ φρούτων, καθάρισε την επιφάνεια 
αριστερά, δεξιά και κάτω από την σανίδα κοπής .  
Αν τοποθέτησες κοτόπουλο/φρούτα/λαχανικά στην επιφάνεια εργασίας χρειάζεται επίσης 
να καθαρίσεις αυτή την περιοχή  
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Μαγείρεμα 
Το κοτόπουλο πρέπει να κοπεί πριν το μαγείρεμα 
Βάλε το κοτόπουλο στο σκεύος  
Κάνε κλικ πάνω στο κουμπί μπροστά στην κουζίνα για να το ανοίξεις 
Κάνε κλικ στο θερμόμετρο στα δεξιά της κουζίνας για να διαβάσεις την μέτρηση  
Κάνε κλικ στο κοτόπουλο για να το αφαιρέσεις από το σκεύος 
 
Κοπή 
Τοποθέτησε το αντικείμενο στην σανίδα κοπής 
Σήκωσε το μαχαίρι 
Κάνε κλικ στο αντικείμενο και κράτησε πατημένο το ποντίκι για να ξεκινήσεις την κοπή 
Κράτησε το πατημένο μέχρι να γεμίσει η στήλη 
 
Πεσμένο Ψωμί 
Κάνε κλικ στο σύμβολο του ψωμιού για να το σηκώσεις 
Κάνε κλικ στο δοχείο απορριμάτων για να πετάξεις το ψωμί στο χέρι σου 
Μετά πάρε άλλο ψωμί από το καλάθι του ψωμιού 
 
Τελειώνοντας το επίπεδο (σέρβιρε την τροφή και άφησε τα κουμπιά της κουζίνας) 
Αφού προετοιμάσεις κα τα τρία συστατικά, ένα κουμπί  “Σέρβιρε το φαγητό” εμφανίζεται. 
Όταν κάνεις κλικ πάνω του, το φαγητό εξαφανίζεται  
Μετά, ένα κουμπί “Φύγε από τη κουζίνα” εμφανίζεται. Αν θέλεις να καθαρίσεις κάτι 
μπορείς ακόμη να το κάνεις. Κάνοντας κλικ στο “Φύγε από τη κουζίνα” ολοκληρώνεται το 
επίπεδο 
Μπορείς να τοποθετήσεις μόνο ένα κομμάτι ψωμί στο πιάτο 
 
Ψυγείο 
Κάνε κλικ στο ψυγείο για να ανοίξει 
Κάνε κλικ στο ψυγείο για να κλείσει  
Το χέρι σου πρέπει να είναι άδειο για να ανοίξει /κλείσει το ψυγείο 
 
Επίπεδο 
Υπάρχουν 4 επίπεδα 
Χρειάζεται να ολοκληρώσεις και τα 4 επίπεδα 
Για να ολοκληρώσεις ένα επίπεδο, χρειάζεται να προετοιμάσεις όλα τα είδη στη συνταγή, 
να κάνεις κλικ στο  “Σέρβιρε το φαγητό”, και  “Φύγε από τη κουζίνα” 
 
 

  



Σήκωμα και τοποθέτηση αντικειμένων 
Για να σηκώσεις κάτι, κάνε κλικ πάνω του 
Για να τοποθετήσεις κάτι στο χέρι σου, κάνε κλικ όπου θέλεις να πάει  
Μπορείς να τοποθετήσεις κάτι στην σανίδα κοπής εάν δεν υπάρχει κάτι πάνω της  
Αν δεν μπορείς να τοποθετήσεις αυτό που κρατάς στο χέρι σου πάνω στην σανίδα κοπής: 
Πρώτα τοποθέτησε το κάπου αλλού (π.χ. δίπλα στην σανίδα κοπής). Μετά πάρε το από την 
σανίδα κοπής και τοποθέτησε το κάπου αλλού. Τώρα μπορείς να τοποθετήσεις αντικείμενα 
πάνω στην σανίδα κοπής . 
Μπορείς να σηκώσεις την σανίδα κοπής με ένα αντικείμενο (μαχαίρι, τρόφιμο, βούρτσα) 
πάνω της. Αν θέλεις να σηκώσεις ένα αντικείμενο που είναι πάνω στην σανίδα κοπής, 
πρώτα πρέπει να τοποθετήσεις την σανίδα κοπής πάνω στην επιφάνεια εργασίας. Μετά 
μπορείς να σηκώσεις το αντικείμενο. 
Δεν είναι δυνατόν να σηκώσεις ή να τοποθετήσεις ένα αντικείμενο χρησιμοποιώντας ένα 
εργαλείο, όπως το μαχαίρι. Είναι δυνατόν να σηκώσεις ή να τοποθετήσεις πράγματα μόνο 
με το χέρι σου 
 
Συνταγή 
Το σημείωμα στο ψυγείο δείχνει την συνταγή που πρέπει να ετοιμάσεις για να 
ολοκληρώσεις ένα επίπεδο  
Η συνταγή περιλαμβάνει την προετοιμασία τριών συστατικών 
Λαχανικά/φρούτα και ψωμί χρειάζεται να κοπούν και να τοποθετηθούν στο πιάτο 
Το κοτόπουλο χρειάζεται να κοπεί, να μαγειρευτεί στο σκεύος και να τοποθετηθεί στο 
πιάτο  
 
Πλύσιμο τροφίμων 
Κάνε κλικ στο σύμβολο δίπλα από τον νεροχύτη που δείχνει τρεχούμενο νερό και το 
τρόφιμο 
 
Πλύσιμο χεριών 
Κάνε κλικ στο σαπούνι 
Κάνε κλικ στο σύμβολο δίπλα από τον νεροχύτη που δείχνει τρεχούμενο νερό και το χέρι  

  

 

 



 

 



 

  



 

 

 

 



 

 

 

 




