útmutató, hogyan igyál

do

Miközben kitöltöd az italt ﬁgyeld a vonalat.
Ne tölts túl sokat a poharakba (különösen a
pálinkás pohárba) különben ki fogod önteni
az italt.

Vedd a kezedbe a sörös poharat és tedd az összes ujjadat a
pohárra.
Hagyj körülbelül egy ujjnyi helyet
a pohár tetejétől.
(Menni fog nem számít milyen nagyok vagy
kicsik az ujjaid).

Tarts el a középső ujjadat.

(Minden többi ujjad maradjon a poháron)

Tedd a pálinkás poharat a
középső és a gyűrűs ujjaid közé.
A gyűrűs ujj a két pohár között van és a pálinkás pohár talpának a tetején nyugszik.

Most igazítsd a pálinkás poharat
körülbelül 5mm-rel a sörös pohár
felé.
A gyűrűs ujjaddal told el a pálinkás pohár szárát, hogy a teteje
érintse a sörös poharat!
(Fontos: a két pohárnak érintkeznie kell,
hogy a pálinka a pálinkáspohárból a
söröspohárba folyhasson)

Állj egyenesen (Fontos: Ne dőlj előre
mert félsz, hogy kiöntöd az italt) !

- Úgy igyál, hogy a pálinkáspohár
pontosan szemben legyen, így a
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pálinka közvetlenül a söröspohárba folyhat

- Igyál gyorsan, de ne elhamarkodottan!
- Tartsd fel a fejedet és mikor iszol, nézz az égre/mennyezetre.
Fontos: Ne dönts meg a poharakat (mint mikor sört vagy bort iszol) hanem döntsd hátra
a fejedet!

PROST ! (Egészségedre!)
Nézd meg ezt az útmutatót egy oktató videóban:

www.luettje-Lage.de/tutorial
facebook.com/luettjelage.de
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Az ivó élmény

És ajándék a következ bulira
Tipikus hannoveri
szuvenír
1 Lüttje Lage csokoládé
1 doboz Leibniz keksz
1 csomag Hannover kávé
2 x pohár szett
1 x 0,5 l Lüttje Lage sör 3%
1 x 0,1 l pálinka 32%

A

ER
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ék
ajánd

Lüttje Lage szett választás szerint
Gilde, Hanöversch vagy Herrenhäuser
sörrel

Pl.: Páros szett
2 x pohár szett
1 x 0,5 l Lüttje Lage sör 3%
1 x 0,1 l pálinka 32%

Lüttje Lage
csokoládé
Csokoládé találkozik a sörrel
és a pálinkával
Ezüsttel és arannyal kitüntetve a
Nemzetközi Csokoládé Díjjal,
mint a „Legjobb töltött csokoládé
Németországban, Ausztriában és Svájcban“
Tej-vagy étcsokoládé, 100 g

www.Luettjelage.com
facebook.com/luettjelage.de

