hvordan man drikker

Lüttje Lage
do

Når du hælder op i glassene, så læg mærke til målestregen. Lad være med at hælde
for meget i glassene (i særdeleshed ikke i
snapseglasset), er der for meget i kommer
du til at spilde.

Tag ølglasset i hånden, og hav
alle fingre om/på glasset.
Vigtigt: Sørg for at der er en fingerbredde fri, øverst på glasset.

(det virker lige meget hvor stor din hånd er).

Slip / stræk langefingeren.

(de andre ﬁngre skal blive på glasset)

Anbring snapseglasset mellem
langefingeren og ringfingeren.
Ringﬁngeren er mellem de to glas, og hviler
oven på snapseglassets fod.

Flyt snapseglasset så det er ca. En
halv cm. over ølglasset.
Brug ringfingeren til skubbe på
snapseglasset, så toppen af
glasset rører ved ølglasset
(Vigtigt: De to glas skal røre ved hinanden,
så snapsen kan ﬂyde direkte fra snapseglasset over i ølglasset).

Så skal du rette dig op (vigtigt: Læn

dig ikke frem, fordi du måske er bange for at
spilde) !

Så skal der drikkes:
- Drik fra ølglasset præcis modsat af snapseglasset. På den måde
idé, fotografier, tekst (c) luettje-lage.de

løber snapsen lige ned i ølglasset.

- Ikke for langsomt, god fart, men
uden at skynde sig!
- Hold hovedet højt, og når du
drikker, så kig op i himlen/loftet.

Vigtigt: Lad være med at hælde/vippe med
glasset (som man normalt gør, når man drikker øl eller vin) Men læg i stedet hovedet
tilbage.

PROST ! (Skål)

se denne Instruktion i en video Øvelse:

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

the drinks experience

As a Present and for your next Party
Typisch
Hannover
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%
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Lüttje Lage Sets wahlweise mit Gilde,
Hanöversch oder Herrenhäuser
Lüttje Lage Bier
z.B.

Pärchenset

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

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

