Licor 43

2000 jaar oude likeur...
...mystieke formules voor zoete
liefdesdranken

In de negende eeuw voor Christus werd door enkele Fenicische handelslieden de stadstaat
Cartagena gesticht in het Zuid-Westen van het Middellandse Zeegebied. De oorspronkelijke
bewoners van Catagena geloofden sterk in 'meigas', een soort heksen. Rituelen rond de
'meigas' stonden onder meer in het teken van geheime formules voor zoete liefdesdranken.
Likeur maken verboden!
209 Jaar voor Christus. Europa is nog nooit zó verenigd geweest (en zou dat ook nooit meer
worden...) als onder de Romeinen.
Het Latijn word geïntroduceerd om dienst te doen als lingua franca voor een bijna onmetelijk
rijk. Overal wordt door Rome getracht de lokale gewoonten en gebruiken, tradities en
geloofsovertuigingen uit te roeien en te vervangen voor de waarden en normen van Rome. Alle
wegen leiden immers naar die stad... In Brittanië staat de Britse harp op de verboden lijst. In
Cartagena,een stad in het zuiden van het huidige Spanje, is het streng verboden om
wijnkelders- en persen te bezitten. Zij vormen immers de basis van die geheimzinnige en
duivels lekkere likeuren die maar tot ongeregeldheden leiden bij de legioenen...
Zoals overal lukt het ook hier niet om de rituelen en overtuigingen te vernietigen. Ze zijn té
diepgeworteld. Waar een Cartageen was, bleek een klein wijnpersje en een geheim likeurrecept
nooit ver.
Gevecht om de 'Liquor Mirabilis'
Toen de vrede getekend was waren het de Romeinen zelf die vanuit alle windstreken van hun
keizerrijk zaken meenamen om hun levensstijl thuis nog verder te veraangenamen.
De patriciërs vochten al gauw om de eerste scheepsladingen 'Liquor Mirabilis', die hun
banketten verrijkte en hun status deed stijgen.
De allereerste export van de voorloper van Licor 43 was begonnen...
Toen Columbus uit Spanje vertrok om uiteindelijk per ongeluk de nieuwe wereld te ontdekken
waren er, naast de onvermijdelijke vaten scheepsrum ook flinke hoeveelheden zoete likeur aan
boord van een geheim recept dat streng bewaakt werd door de makers van het populaire elixer.
Het bevatte 43 verschillende ingrediënten: citrusvruchten, aromatische planten
en andere grondstoffen. Het stond onder de scheepsbemanning
al snel bekend als 'Cuarente Y Tres' (drieënveertig
in het spaans). Het veroverde zich al snel een
plaats in de Spaanse cultuur die tot op de dag van
vandaag niet meer weg te denken is. Tot in de
kleinste barretjes en cafeetjes is er altijd wel een
fles '43' te vinden. Net als in de Spaanse enclaves,
waar ook ter wereld.
En, anders dan bij zoveel andere wereldberoemde
dranken, wordt Licor 43 nog steeds in de plaats van
herkomst geproduceerd, Cartagena, waar de geest
van de 'meigas' nog steeds niet in de fles is...

