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Beskrivelse; hvordan drikke uten å søle
luettjelage de

do

Plasser
dernest
alle
fem
fingre på ølglasset, la det stå igjen ca en
fingerbredde til toppen av glasset.

Hannovers Nationalgetränk

som gave og til festen

For å unngå søl er det viktig og ikke fylle, spesielt snapsglasset, for fullt. Ikke fyll
over markøren i glassene.

(Det gjelder uansett ﬁngerbredde.)
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Strekk nå ut langfingeren- alle andre fingre holdes rundt ølglasset!

1 Lüttje Lage sjokolade
1 Pakke Leibniz Kjeks
1 Pakke Hannover Kaffe
2 x Glasssets
1 x 0,5 l Lüttje Lage øl 3%
1 x 0,1 l Snaps 32%

Plasser snapsglasset mellom lang- og ringfinger.
Ringﬁngeren er nå mellom begge glassene ved bunnen av snapsglasset.

Plasser snapsglasset slik at det stikker ca 5mm
over ølglasset.
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Trykk
glasset

snapsglasset
med

mot
ølringfingeren!

(Det er viktig at glassene støter sammen!)

Still deg rett opp!

gave til to
2 x Glasssets
1 x 0,5 l Lüttje Lage øl 3%
1 x 0,1 l Snaps 32%

Sjokolade møter øl og snaps

Melke- eller mørk sjokolade, 100 g

luettjelage.com

Hier knicken / Brett Her

Utmerket med GULL og Sølv på
International Chocolate Awards as
„Beste fylte sjokolade i Tyskland, Østerrike og Sveits“

Idé, bilder, tekst © luettje-lage.de

(Viktig: Ikke len deg forover fordi du er redd for å søle. Gjør du det, vil du søle
uansett!)

Lüttje Lage Sjokolade

le
hand
nå

så

Drikk av ølglasset:
- rett overfor snapsglasset
- i en rask jevn bevegelse, kast
ikke på hodet!
- Hold hodet høyt og se opp mot himmelen/ taket.
Viktig: Ikke bikk glasset som om du «drikker øl eller vin», men «bøy hodet med nakken».

Denne beskrivelsen finnes også som video:

www.luettjeLage.com/tutorial
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