
Resan till ”dryckernas värld” 

 

Den 10 mars åkte 55 st glada Club Nórdico medlemmar med buss till en bodega som 

hette Bodega Serrano. Detta är en gammal bodega som hållit på sedan 1940-talet. Man 

sköter hela sin produktion på gammalt vis och helt manuellt.  

Vi blev bjudna att provsmaka deras olika vinsorter, både röda och vita. Vi bjöds även på 

mousserande vin, vilket var väldigt gott. Till detta fick vi bröd, paté samt någon sorts 

vit bredbar ost. Allt smakade väldigt gott. Sedan handlades det av de olika sorterna, 

innan vi satte oss i bussen igen. 

Då åkte vi vidare söderut till likörfabriken 43. Där blev vi väl mottagna med en liten 

”ölsejdel” med likör 43, som såg väldigt trevlig ut och smakade kallt och gott. 

Därefter delades gruppen in i 2 olika avdelningar, den ena fick gå rundvandring inne i 

fabriken medan den andra leddes runt och visades på det museum som Likör 43 har. 

Båda delarna var mycket intressanta. På museet visades det hela likör 43:s historia från 

början och hur de olika flaskorna sett ut under årens lopp. 

Inne på fabriksvandringen fick vi se hur de löpande banden producerade fram massor av 

flaskor. Man sade att under högsäsong produceras det 9500 flaskor per timme!! Nu när 

det är lågsäsong gör man ”bara” 5000 flaskor i timmen. Här var det mesta 

automatiserat och det var mycket intressant att se hur allt gick per automatik, först 

flaskpaketeringen sedan hur en annan maskin tog hela 6 stora lådor och flyttade dem till 

en stor pall.  

Efter avslutad rundvandring på de olika områdena, blev vi åter igen bjudna på en fräsch 

sval drink, baserad på likör 43. 

Tillbaka in i bussen, för fortsatt färd mot La Union och restaurangen La Cartuja. 

Det är en stor vacker restaurang med en innergård som har en mini-tjurfäktnings ring. 

Vi blev visade dit dom hade sina fina hästar, en 3-4 stycken olika raser. När vi stod där 

och tittade på hästarna bjöds vi på öl eller sangria. Efter en stund ombads vi att gå in 

till tjurfäktningsringen, för nu skulle det bli hästdans. Då kommer det in en av de större 

hästarna med en ung cavallero ridanden på den. Hästen börjar att dansa till musiken som 

spelas. Den är jätteduktig!! Vi applåderar i flera omgångar. Sedan kom en señorita ut i 

ringen och dansade flamenco, tillsammans med hästen. Mycket spektakulärt att titta på. 

 



 

Nu var det dags för oss att få äta en lite sen lunch, så det såg vi alla fram emot. Det var 

otroligt vackert dukat på borden, med linnedukar och många glas och bestick. Vi 

serverades först en murciansk sallad, bestående av tomater, oliver, tonfisk och kokt 

ägg. Sedan kom det in fat med olika korvar på, samt skinka och ostar. 

Till huvudrätt fick vi paella, en enorm panna bars in på ett bord bredvid och därifrån 

serverades det, till oss som satt vid borden.  En dessert ingick också och det var som en 

liten kaka – också mycket god. 

Sedan fick vi gå fram till baren och tala om vad för sorts kaffe vi ville ha. Gerd hade 

förut berättat för oss om Cafe Asiatico, ett kaffe med både likör 43 + en sorts brandy 

i. De flesta av oss provade detta och det var en väldigt god och annorlunda smak på 

detta kaffet. 

När vi nu alla var mätta och belåtna efter dagens alla olika upplevelser, satte vi oss åter 

i bussen för hemfärd, mot Torrevieja. 

 

 

 

 


