Инструкция за употреба на
Lüttje – малък, малко
Lage - смесено питие
от бира и шнапс

Когато наливате течността в малката
чаша уверете се че течността е налята до
мерителната черта. В противен случай има
опасност да разлеете напитката..

do

Вземете чашата за бира в едната
ръка и обхванете чашата с пръсти.
Хванете чашата по такъв начин,
че разстоянието между върха на
вашият показалец и ръба на чашата
да е точно един пръст.
(правилото е валидно без значение от
големината на вашите пръсти)

Отделете средния си пръст от
чашата и останалите пръсти.
Останалите пръсти трябва да продължат да
държат чашата)

Поставете малката чаша за
Schnapps между вашият среден
пръст и безименен пръст.
Безименният пръст трябва да бъде поставен
между двете чаши и едновременно да стои
върху столчето на малката чаша.

Поставете по такъв начин малката
чаша, че върха на същата да бъде
на около 5 мм над чашата за бира.
Използвайте безименният си пръст
натискайки леко малката чаша за да
допрете двете чаши една до друга.
(Важно: Двете чаши трябва да се допират по такъв начин че
течността от малката чаша да се излива в чашата за бира)

Станете прави!
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Важно: Не се навеждайте напред, защото ако го направите
ще разлеете течността

- Пийте по такъв начин че чашата за
шнапс да бъде точно срещу лицето
Ви
- Пийте от чашата бързо но не
припряно!
- Стойте изправен, поднесете
чашата до устата си и пийте, като
погледът Ви трябва да бъде точно
нагоре към небето/тавана
Важно: Не накланяйте чашата, / по начина по който
пиете бира или вино/а наклонете постепенно
главата си назад!

Prost! (НАЗДРАВЕ!)

Може да видите тази инструкция на видео на адрес:

www.luettjeLage.com/tutorial
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Традиционно питие за региона на Хановер

Подходящо за подарък или сувенир
Традиционен
комплект съдържа:
1 Lüttje Lage шоколад
1 кутия бисквити Leibniz
1 пакет кафе Hannover
2 x чаши /малка и голяма/
1 x 0,5 l бира Lüttje Lage 3%
1 x 0,1 l Schnapps 32%
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Може да изберете между следните
видове бира в комплекта/сета:
Gilde, Hanöversch или Herrenhäuser

Комлект/сет за двама

2 x чаши /малка и голяма/
1 x 0,5 l бира Lüttje Lage 3%
1 x 0,1 l Schnapps 32%

Lüttje Lage
Шоколад

Шоколад с бира и шнапс
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Awarded
Шоколадът е носител на златен и
сребърен медал от International Chocolate Awards за най-добър комбиниран
шоколад в Германия, Австрия и
Швейцария за 2014 и 2015 година
Lüttje Lage Шоколад е в разновидност
млечен или черен шоколад, 100 g
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