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KAIP GERTI NEAPSILAISTANT !

www.luettjeLage.com/tutorial
TAIP PAT GALITE PERŽIŪRĖTI ŠIOS INSTRUKCIJOS VIDEO ĮRAŠĄ:

Pildami gėrimus atkreipkite dėmesį į mato liniją. Itin 
svarbu neperpildyti šnapso stikliuko, priešingu atveju 
apsilaistysite.

Pirmiausia visais penkiais pirštais 
suimkite stiklinę su alumi.

Neatitraukdami kitų pirštų nuo 
stiklinės ištieskite vidurinįjį pirštą!

Gerkite: 
- laikydami stikliuką tiesiai prieš save
- greitai, bet ne skubiai!
- užvertę galvą ir žiūrėdami į 
  dangų arba į lubas. 

Svarbu: nelenkite stiklinės taip, kaip gerdami alų arba 
vyną, bet atloškite galvą.       

Į sveikatą!

Viduriniuoju ir bevardžiu pirštais 
suimkite šnapso stikliuką.

Bevardis pirštas turi atsidurti ant stikliuko kojelės, 
tarp stikliuko ir stiklinės.
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Atsistokite tiesiai! 
(Svarbu: tik nepasilenkite į priekį bijodami apsilaistyti. 
Jei pasilenksite į priekį, tikrai išliesite!)

Su bevardžiu pirštu palenkite 
stikliuką į stiklinę!

(Svarbu: stikliukas turi liestis su stikline, kad šnapsas 
galėtų tekėti į stiklinę su alumi!)

Šiek tiek kilstelėkite šnapso 
stikliuką, maždaug 5 mm virš 
stiklinės su alumi.

Jūsų plaštaka turėtų būti per 
pirštą nuo stiklinės viršaus.

(Nesvarbu kokio storumo jūsų pirštai - tai įmanoma.)
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Hannovers Nationalgetränk

viele hannover typische geschenke

www.luettje-lage.de 
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Typisch Hannover
im Geschenkkarton

1 Lüttje Lage Schokolade
1 Paket Leibniz Keks

1 Paket Hannover Kaffee 
2 x Gläser-Sets

1 x 0,5 l Lüttje Lage Bier 3%
1 x 0,1 l Schnaps 32% 

Lüttje Lage 
Schokolade

Schokolade trifft Bier und Korn
Ausgezeichnet mit 

GOLD und SILBER bei den
International Chocolate Awards als 

„beste gefüllte Schokolade in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz“

Vollmilch- oder Zartbitterschokolade, 100 g

Das

HANNOVER

Gesche
nk

Pärchenset
im Geschenkkarton

2 x Gläser-Sets
1 x 0,5 l Lüttje Lage Bier 3%

1 x 0,1 l Schnaps 32%

Alle Lüttje Lage Sets wahlweise mit 

Gilde,  Hanöversch oder 

Herrenhäuser Lüttje Lage Bier


