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Dökmeden içmek için talimat

www.luettje-Lage.de/Anleitung
Bu talimatı a�a�ıdaki videodada izleyebilirsiniz:

Doldururken maksimum çizgisine dikkat. Özellikle 
Likör bardağını çok doldurmamaya özen gösterin, 
yoksa dökülür.

Önce 5 parmağınızla bira bardağını 
alın.
Bira bardağının üst kısmında 1 
parmak genişliğinde pay bırakın.

(Bunu yapabilmek için parmaklarınızın ince veya kalın 
olmasının hiçbir önemi yok.)

Şimdi yalnızca orta parmağınızı 
öne doğru uzatın.

( Diğer parmaklar bardaktan kaldırılmıyor!) 

İçin: 
- Tam likör bardağının karşı 
tarafından içinki içerken likör bardağındaki içki 
bira bardağına aksın.
- hızlı, ama telaşlı değil! 
- Basinizi yukari kaldırın, gökyüzü-
ne veya tavana bakın. 

Önemli: Bardağı bira veya şarap içerken yaptığınız 
gibi eğmeyin. Bunun yerine kafanızı ensenize doğru 
götürün.        

PROST !    (Şerefe!!) 

Likör bardağını orta ve yüzük 
parmağınızın arasına yerleştirin. 

Yüzük parmağınız iki bardak arasında Likör 
bardağının ayak kısmının üzerinde olmalı. 

Likör bardağını bira bardağının 
takriben 5 mm üstünde olacak 
şekilde yerleştirin.
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Dik bir şekilde durun! 
(Önemli: Lütfen dökme korkusuyla öne eğilmeyin. 
Öne eğilirseniz mutlaka dökersiniz.)

Yüzük parmağınızla likör bardağını 
Bira bardağına doğru bastırın! 

(Önemli: İki bardak birbirine değmeliki Likör 
bardağındaki içki  Bira bardağına akabilsin!)



luettjelage de

Hannovers Nationalgetränk

als Geschenk und Mitbringsel

www.luettje-lage.de 
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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% 

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

z.B. Pärchenset
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


