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Instruções para a beber
luettjelage de

do

Agarre o copo de cerveja com os cinco dedos da
mão. Deixe a altura de um dedo para o topo do
copo.

Bebida Nacional de Hannover

Para oferecer e para a festa

Quando está a encher o copo tenha em atenção a marca de enchimento. Não
encher demasiado o copo de aguardente, senão entorna e pinga.

(Vai funcionar, independentemente de ter os dedos grandes ou mais pequenos.)
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Agora estique o dedo do meio – todos os outros
continuam a agarrar o copo.

Típico Hannover
1 chocolate Lüttje Lage
1 caixa de bolachas Leibniz
1 pacote de Hannover Kaffee
2 x set de copos
1 x 0,5 l de cerveja Lüttje Lage
1 x 0,1 l de aguardente 32%

Coloque o copo de aguardente entre o dedo do
meio e o indicador.
O dedo anelar está entre ambos os copos, junto ao pé do copo de aguardente.

Coloque o copo de aguardente a +- 5mm acima
do copo de cerveja.
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Com o dedo anelar empurre o copo de aguardente contra o copo de cerveja.
(importante: os copos têm que tocar um no outro!)

Conjunto de casal
para dois

Coloque-se numa posição vertical!

2 x set de copos
1 x 0,5 l de cerveja Lüttje Lage

Lüttje Lage Chocolate
Awarded GOLD and SILVER by the
International Chocolate Awards as
„best filled chocolate in Germany,
Austria and Switzerland“
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Chocolate Leite ou Escuro, 100 g

luettjelage.com

Hier knicken / dobre aqui

Chocolate meets Beer and Schnapps
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(importante: não se dobre para afrente com medo de pingar – se se dobrar para
a frente, vai derramar e pingar de certeza!)

Beba:
- Exatamente em frente do copo de aguardente
- Rápido, mas não às pressas!!
- Levante a cabeça para o céu ou teto.

Importante: não virar os copos como se “bebe cerveja e vinho”, mas “cabeça no
cachaço”.

PROST! (Saúde!)
Esta instrução também existe em video:

www.luettjeLage.com/tutorial
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