
Hvordan nydes Opal Nera?
Opal Nera kan nydes i en palette af forfriskende varianter - 
som shot, ’on the rocks’ eller i en cocktail:

Opal Mojito
•	 60 ml Opal Nera
•	 1/2 lime skåret i tre både
•	 6 mynteblade
•	 Rørsukker
•	 Limonade eller tonic 

Bland ingredienserne med knust is og top med limonade eller tonic. 
(Drinken ses på billedet øverst til højre herover).

Opal Black Jack
•	 30 ml Opal Nera
•	 10 ml lime-juice
•	 Cola
•	 Isterninger

Opal Russian
•	 40 ml Opal Nera
•	 20 ml Vodka

Vi er stolte af at have eneforhandlingen i Danmark af den 
legendariske, italienske lakridslikør Opal Nera, Den Sorte Opal. 

Lakridslikøren Opal Nera blev skabt for mange år siden på en 
hemmelig opskrift fra Francolí, et familiedrevet destilleri i det 
nordlige Italien. 

Opdag likørens mørke hemmelighed
Ifølge legenden gav en italiensk adelskvinde i middelalderen 
sin forlovede en sort opal, da han skulle på en lang rejse ud på 
havet.	Kort	før	de	skulle	giftes,	fik	hun	forlydende	om,	at	hans	
skib var forlist, og at alle mand ombord var druknet. I mange 
år sørgede hun over tabet af sin elskede, indtil en fremmed 
mand	fra	et	fjernt	land	en	dag	dukkede	op	med	en	helt	særlig	
gave	til	hende:	En	flaske	likør,	der	i	modsætning	til	noget,	
hun tidligere havde set, ikke var gennemsigtig, men kulsort. 
Fascineret	af	den	mystiske	gave	åbnede	hun	flasken	og	drak	
tørstigt	den	skønne	nektar	af	et	krystalglas.	Da	hun	nær-
mede sig bunden af glasset, opdagede hun, at der, tilsløret af 
likørens mørke farve, lå den sorte opal, hun havde givet sin 
forlovede for så mange år siden. Den fremmede mand blev 
aldrig set igen, men historien om den sorte opal har rejst på 
verdenshavene lige siden.

Sådan foregår produktionsprocessen
Destillation: Efter at have trukket hver for sig destilleres ingre-
dienserne: Stjerneanisfrø fra Kina, grønne anisfrø fra Italien, 
hyldeblomster fra Piemonte, orangeblomster og citronskal fra 
Sicilien. Infusion:	Der	laves	udtræk	af	alle	andre	ingredienser,	
bl.a. korianderfrø fra Marokko, kanel fra Sri Lanka, nelliker fra 
Madagaskar	og	hyldebær	fra	Piemonte.	Sukkersirup forbe-
redes: Roesukker smeltes i varmt vand, der stammer fra en 
dyb	brønd.	Den	fremkomne	sirup	filtreres	derefter	gennem	
cellulose-paneler. Blanding: De enkelte destillater og infusio-
ner blandes med ren alkohol, før de føjes til sukkersiruppen 
for	at	opnå	den	krævede	aftapningsstyrke.	Den	endelige	
blanding	lægges	derefter	i	rustfri	ståltanke	i	3-4	måneder,	så	
ingredienserne kan smelte sammen og blandingen modnes 
inden tapningen. 

NB! Opal Nera findes også i to andre spændende varianter, 
nemlig som hyldeblomst- og hasselnøddelikør.
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Francoli er det første destilleri med	certificeret	’nul-påvirkning’ af naturen (Impatto Zero ®)
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Dessert: Hvis du vil lave en anderledes dessert til dine gæster, så 
køber du en bakke jordbær og plukker stilken ud og laver en ekstra 
fordybning i jordbærret. nu dypper du dit jordbær i flydende mørk 
chokolade og lader det tørre. Jordbær placeres i et lille stykke 
vanilieis med en fordybning i så det kan stå op. Som det sidste 
hælder du en teskefuld Opal Nero ned i den fordybning du har 
lavet i jordbærret hvor stilken sad og lader lakridslikøren trække 
ud i jordbærret i ca. 5 minutter inden det serveres.


