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joomise juhend

www.luettje-Lage.de/tutorial
Vaata seda instruktsiooni ja videoõpetust: 

Lüttje Lage
Vedeliku valamisel jälgi mõõtejoont. Ära 
vala liiga palju vedelikku klaasidesse (eriti 
napsuklaasi), muidu loksutad maha.

Võta õlleklaas enda kätte aseta-
des kõik sõrmed ümber klaasi. 
Jäta umbes sõrme jagu ruumi 
klaasi ülaosas 

(See toimib ükskõik kui suurte sõrmede 
puhul).

Tõuka keskmine sõrm eemale 
klaasist.

(Ülejäänud sõrmed jäävad oma kohtadele)

Seisa sirgelt  (Tähelepanu: ära kalluta 
ennast ettepoole, kartes et jook võib üle ääre 
sülle tulla)!
- Jooge täpselt napsuklaasi ees 
seistes võimaldades napsul voolata täpselt 
õlleklaasi
- Jooge nobedasti, kuid kiirustamata! 
- Aja pea kuklasse ja joomise ajal 
vaata taevasse/lakke. 

Tähelepanu: ärge kallutage klaase (nagu 
veini või õllejoomisel), vaid kallutage pea 
tahapoole!      

PROST !   (TERVISEKS!)

Aseta napsuklaas keskmise sõr-
me ja nimetissõrme vahele. 

Sõrmusesõrm jääb kahe klaasi vahele täpselt 
napsuklaasi jala kohal. 

Nüüd kergita napsuklaasi täpselt 
5mm üle õlleklaasi serva.

Sõrmusesõrmega nihuta napsu-
klaas vastu õlleklaasi! ! 

(Tähelepanu: kaks klaasi peavad üksteise-
ga kokku puutuma nii, et naps saaks voola-
ta napsuklaasist õlleklaasi) 
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Lüttje Lage
the Hannover drinks experience

www.Luettjelage.com

As a Present and for your next Party  
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Typical 
   Hannover    
      Souvenir

1 Lüttje Lage Chocolate
1 Box Leibniz Bisquits

1 Paket Hannover Coffee 
2 x Glass-Set

1 x 0,5 l Lüttje Lage Beer 3%
1 x 0,1 l Schnapps 32% 

Typical 
   Hannover    
      Souvenir

1 Lüttje Lage Chocolate
1 Box Leibniz Bisquits

1 Paket Hannover Coffee 
2 x Glass-Set

1 x 0,5 l Lüttje Lage Beer 3%
1 x 0,1 l Schnapps 32% 

   Hannover    

1 Lüttje Lage Chocolate

TOP

Couple‘s set for two
2 x Glass-Sets

1 x 0,5 l Lüttje Lage Beer 3%
1 x 0,1 l Schnapps 32%

Lüttje Lage 
Chocolate

Chocolate 
meets Beer and Schnapps
Award GOLD and SILVER by the

International Chocolate Awards as 
„best fi lled chocolate in Germany, 

Austria and Switzerland“
Milk- or  Dark Chocolate, 100 g

www.Luettjelage.comwww.Luettjelage.com

  All sets come with your choice of 
Luettje Lage Beer:  Gilde, Hanöversch 

or Herrenhäuser 


