Mga Tuntunin sa Pag-inom

do

Obserbahan ang panukat na linya kapag
binuhos ang likido. Huwag magsalin ng
masyadong madaming likido (lalo na sa
schnapps glass) kung hindi ay aapaw ang
inumin.

Kuhanin ng kamay ang baso ng serbesa at ilagay lahat ng daliri sa paligid ng baso.
Mag-iwan ng gadaliring espasyo
mula sa taas ng baso.
(Gagana ito malaki o maliit man ang iyong
mga daliri.)

Itulak palabas ang gitnang daliri.

(Panatiliin ang iba pang mga daliri sa baso).

Ilagay ang schnapps-/shot glass sa
pagitan ng iyong gitnang daliri at
palasinsingan.
Ang palasinsingan ay nasa pagitan ng dalawang baso at nakapatong sa paanan ng
schnapps glass.

Ayusin ang schnapps glass hanggang
ito ay nasa humigit kumulang 5 milimetrong mas mataas sa baso ng serbesa.
Gamitin ang palasinsingan upang
itulak ang tangkay ng schnapps
glass hanggang sumayad ang tuktok sa baso ng serbesa!

(Mahalaga: Kailangang magdikit ang dalawang baso upang makadaloy ang schnapps
mula sa schnapps glass sa baso ng serbesa.)
Tumayo ng diretso (Mahalaga: Huwag
humilig paharap sa takot na matapon ang inumin!)

- Uminom sa eksaktong tapat ng
schnapps glass upang dumaloy ang

Ideya, litrato, teksto (c) luettje-lage.de

schnapps diretso sa baso ng serbesa.

- Uminom ng mabilis ngunit huwag
dali-dali!
- Taas noo at tumingin sa langit/kisame habang umiinom.
Mahalaga: Huwag ihilig ang mga baso (tulad
ng pag-inom ng serbesa o alak) ngunit itingala ang ulo!

PROST ! (Tagay!)
Panoorin ang tuntunin sa video tutorial:

www.luettje-Lage.de/tutorial
facebook.com/luettje-lage.de
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the Hannover drinks experience

As a Souvenir, Present and next Party
Typical Hannover
Souvenir
1 Lüttje Lage Chocolate
1 Box Leibniz Bisquits
1 Paket Hannover Coffee
2 x Glass-Set
1 x 0,5 l Lüttje Lage Beer 3%
1 x 0,1 l Schnapps 32%
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Gift

All sets come with your choice of
Luettje Lage Beer: Gilde, Hanöversch
or Herrenhäuser

Couple‘s set for two
2 x Glass-Sets
1 x 0,5 l Lüttje Lage Beer 3%
1 x 0,1 l Schnapps 32%

Lüttje Lage
Chocolate
Chocolate
meets Beer and Schnapps
Awarded GOLD and SILVER by the
International Chocolate Awards as
„best filled chocolate in Germany,
Austria and Switzerland“
Milk- or Dark Chocolate, 100 g
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www.Luettjelage.com
facebook.com/luettjelage.de

