Instruktioner om hur du dricka

do

När du häller vätskan i glaset så observera mätlinjen. Häll ej i för mycket vätska i glasen ( gäller
speciellt snapsglas) annars kommer du att spilla
drinken.

Ta ölglaset i din hand och sätt
alla fingrar emot glaset.
Viktigt: lämna ca en fingerbredds
avstånd till toppen på glaset.
(detta fungerar oavsett hur stora eller små dina
ﬁngrar är).

Glaset hålls med långfingret utsträckt så det kan sättas i snapsglaset - Sträck ut långfingret, alla
andra fingrar ligger kvar emot glaset!
Sätt snaps/shotglaset mellan
ditt lång och ringfinger.
Ringﬁngret placeras mellan de två glasen och
vilar på snapsglasets fot.- justera nu snapsglaset
så det ligger ca 5mm ovanför ölglaset.

Justera nu snapsglaset så det ligger ca 5mm ovanför ölglaset.
Använd ringfingret för att trycka på stammen på snapsglaset så att det nuddar ölglaset!
(Viktigt: de två glasen måste nudda varandra så att
snapsen kan rinna ifrån snapsglaset till ölglaset.)

Nu: Stå rakt

Idé, bilder, text (c) luettje-lage.de

(det är viktigt att inte spilla drinken genom att luta
framåt)!

Drick nu:
- drick ifrån exakt motsatt sida
ifrån snapsglaset
- snabbt men inte stressat!
- Håll huvudet högt och när du
dricker blicka mot himmelen/
taket.
Viktigt: Luta inte glaset (som när man dricker öl
eller vin), utan luta bak huvudet.

SKÅL och DRICK MED VÄLBEHAG!
Dessa instruktioner är där som en video:

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

2.2017 - Komma att ändras (c) luettje-lage.de
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Hannover typisk drink

som en present och för partiet
typiskt
Hannover
1 Lüttje Lage Choklat
1 Paketet Leibniz Keks
1 Paketet Hannover Coffee
2 x Glas Ställer
1 x 0,5 l Lüttje Lage öl 3%
1 x 0,1 l snaps 32%

ER
NOV
HAN

nt
Prese

Alla uppsättningar kommer med ditt
val av Luettje Lage öl: Gilde,
Hanöversch eller Herrenhäuser
d.v.s.

Parset

2 x Glas Ställer
1 x 0,5 l Lüttje Lage öl 3%
1 x 0,1 l snaps 32%

Lüttje Lage
Choklat
Choklad
möter öl och snaps
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Tilldelas GOLD och SILVER av
International Chocolate Awards as
„Bäst fylld choklad i Tyskland,
Österrike och Schweiz „
Mjölk- eller Mörkchoklad, 100 g

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

