Hobby med portvin er ved at blive en levevej
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Anne-Mette Albrecht Kahr fra Portvinsloftet på Frankerupvej har modtaget portugisisk
udmærkelsesmedalje for sin indsats for at udbrede kendskabet til portvin.

Det startede med en ferie til Portugal, hvor Anne-Mette Albrecht Kahr og hendes mand Lars fik
smagt på nogle portvine, som de bestemt mente danskerne burde lære at kende.
- Jeg sagde til min bror, der er vinimportør, om det ikke var noget for ham. Men han svarede
tilbage, om det da ikke istedet var noget for os. Så vi begyndte i 2009 at importere vin fra
portvinshusene Porto Réccua og Quinta do Bucheiro. Det startede som en hobby, men har
efterhånden udviklet sig, og håbet er at kunne gøre det fuldt ud til en levevej. Jeg er gået all-in det
sidste års tid, fortæller Anne-Mette Albrecht Kahr.
Læreruddannet
Hun er oprindelig læreruddannet og har været indenfor skoleledelse i Slagelse Kommune i en
årrække, men har flyttet fokus mod udbredelsen af portvin og vine via firmaet Portvinsloftet.
Hendes mand Lars arbejder som selvstændig rådgiver indenfor landbruget.
Parret har en lille gårdbutik på Frankerupvej 45, som de netop har udvidet. Her kan kunderne
komme efter aftale.

Fornem udmærkelse
For to år siden tog Anne-Mette Albrecht Kahr
sommerlieruddannelsen på Vinakademiet i
København for at kvalificere arbejdet.
Parret importerer vin i større mængder fra
portvinens hjemland Portugal.
- Vi sælger vores import til grossister,
detailkunder, kirker, restauranter, gavefirmaer
og laver vinsmagninger for både foreninger,
firmaer og private. Derudover er vi at finde på
diverse julemarkeder og vin/livstilsmesser,
fortæller Anne-Mette Albrecht Kahr.
Hun har for kort tid siden modtaget Det
Portugisiske Portvinsinstituts
udmærkelsesmedalje, og er blevet medlem af
The Port Wine Brotherhood (Confraria do
Vinho do Porto) med rang af Cavaleiro
(ridder).

Ordenen gives til folk, der gør en stor indsats
for udbredelsen af portvin og dens fortælling.
Portvin er ikke kun dessert
Hos Portvinsloftet kan man få portvine til mange forskellige formål.
- De fleste forbinder nok portvine med noget man får til dessert, men der er masser af portvine, som
passer godt til både forretter og hovedretter, fortæller Anne-Mette Albrecht Kahr.
Portvin og tonic
Der også importerer drikke, hvor portvin er blandet med tonic. De egner sig godt til drinks på
terrassen.
For at en vin skal kunne bære betegnelsen portvin, skal den stamme fra Douro dalen i Portugal.
Efter samme princip som at champagne skal stamme fra distriktet af samme navn.
Anne-Mette Albrecht Kahr håber på, at modtagelsen af den portugisiske udmærkelsesmedalje vil
kunne medvirke til, at hun får endnu mere gang i forretningen end i dag.

