Οδηγίες πόσης

Lüttje Lage
do

Όταν προσθέτεις το ποτό πρόσεξε τη
γραμμή μέτρησης. Μην παραγεμίσεις τα
ποτήρια (ιδιαίτερα το σφηνάκι) αλλιώς θα
ξεχυλίσει.

Πιάσε το ποτήρι της μπύρας με
όλα σου τα δάχτυλα. Άσε ένα
δάχτυλο κενό στην κορυφή.
(το ίδιο ισχύει όσο μεγάλα ή μικρά κι αν
είναι τα δαχτυλά σου).

Βγάλε έξω τον μέσο.

(τα υπόλοιπα δάχτυλα κρατουν το ποτήρι)

Βάλε το σφηνάκι μεταξύ του μέσου
και του παράμεσου.
Ο παράμεσος βρίσκεται μεταξύ των δύο
ποτηριών και εφάπτεται στην κορυφή/ στο
άνω μερος της βάσης του σφηνακίου.

Τώρα προσάρμοσε το σφηνάκι
περίπου 5 χιλιοστά πάνω από το
ποτήρι της μπύρας.
Με τον παράμεσο σπρώξε το
σφηνάκι έτσι ώστε η κορυφή του
να αγγλιξει αγγίξει το ποτήρι της
μπύρας!
(Σημαντική λεπτομέρεια: Τα δύο ποτήρια
πρέπει να εφάπτωντε έτσι ώστε το σφηνάκι
να ρέει στο ποτήρι της μπύρας)

Στάσου προσοχή (Μη γέρνεις προς
τα εμπρός από φόβο μήπως χύσεις το ποτό) !
-

Ιδέα, φωτογραφίες, κείμενο (c) luettje-lage.de

Πιές αντικριστά από το
σφηνακοπότηρο/ την ώρα που
πίνεις κρατα το σφηνακοπότηρο
απέναντι από το πρόσωπο σου

έτσι ώστε το ποτό να τρέξει πρώτα στο ποτήρι
της μπύρας

- Πιές γρήγορα αλλά όχι βιαστικά!
- Κράτα το κεφάλι ψηλά και καθώς
πίνεις κοίτα τον ουρανό ή το
ταβάνι.
Σημαντική λεπτομέρεια: μην γέρνεις τα
ποτήρια όπως όταν πίνεις μπύρα ή κρασί
αλλά λύγισε το κεφάλι προς τα πίσω!

PROST ! (Στην υγειά σου!)
Δες αυτές τις οδηγίες στο:

www.luettje-Lage.de/tutorial
facebook.com/luettjelage.de
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Lüttje Lage

Η απόλυτη εμπειρία ποτού

Ως δώρο ή για το επόμενο πάρτυ
ΤΥΠΙΚΑ
ΑΝΑΜΝΙΣΤΙΚΑ
ΑΠΟ ΤΟ
ΑΝΝΟΒΕΡΟ

TOP

1 Σοκολάτα μπύρας Lüttje
1 Μπισκότα Leibniz
1 Καφές Αννόβερου
2 x σετ ποτηριών
1 x 0,5 l Μπύρα Lüttje 3%
1 x 0,1 l Λικέρ 32%

Όλα τα σετ συνδυάζονατι με την
Μπύρα Lüttje της επιλογής σας Gilde,
Hanöversch ή Herrenhäuser

ΖΕΥΓΑΡΙ ΓΙΑ ΔΥΟ
2 x σετ ποτηριών
1 x 0,5 l Μπύρα Lüttje 3%
1 x 0,1 l Λικέρ 32%

ΣΟΚΟΛΑΤΑ
ΜΠΥΡΑΣ LÜTTJE

Σοκολάτα Συναντά
τη μπύρα και τις σνάπες
Βραβεύθηκε το GOLD και το
ILVER από το Διεθνή βραβεία
σοκολάτας ως „Καλύτερη
γεμισμένη σοκολάτα στη
Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία“
Σοκολάτα γάλακτος ή σκούρας, 100 g
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