Croft Pink
Douro - Portugal
Er is een nieuwe port. Het gaat om een Croft rosé

Drinken bij

port, die de port ook als zomerdrank geschikt

Dit is een novum - zowel als
aperitief en als dessertwijn een
absolute verrassing. Witte
chocolade met dadels en
walnoten. Roquefort ook het
proberen waard. Zeer rijpe,
echt zoete meloen met de beste
ham. Combinatie van warme
gebak met vruchten en puur en
zeer romig vanille-ijs?

moet maken. Tot nu toe geldt port vooral als een
drank voor de wintermaanden, bij het open
haardvuur. Het Portugese wijnhuis Croft heeft een
rosé gekleurde port ontwikkeld, die niet
houtgelagerd is en levendiger en frisser is dan
zijn donkerder broertjes met de verleidelijke geur
en smaak van bessen en kersen. Het in 1678
opgerichte huis geniet een grote reputatie. De
wijngaarden liggen in het hart van de Douro
vallei in de Marão, een bergachtig gebied met
een bodem opgebouwd uit schist. De
wijngaarden zijn op terrassen aangelegd. De
wortels dringen tot diep in de steenachtige
bodem door om water te vinden. De uitdaging
voor Croft, een van de oudste portshippers uit de
Douro, was een lichtere Port te maken met een
mooie volle rosé kleur en een verfrissend soepele
structuur. Door de traditionele rode portdruiven
koel in te weken, het vruchtensap vervolgens,
eveneens bij lage temperatuur te vergisten,

Persoonlijke proefnotitie

ontstond de basis voor deze verrassend
smakelijke en geheel unieke lichtgekleurde port. In
tegenstelling tot andere Portsoorten is de 'Pink'
echter iets levendiger, frisser van stijl en
bovendien dorstlessend gemaakt dankzij een
speels droge afdronk die doet verlangen naar
een nieuwe slok. De Rosé Port heeft misschien
nog het meeste weg van een lichtvoetige rubyport
met de verleidelijke geur en smaak van bessen en
kersen. De lichte stijl Rubyport smaakt naar bessen
en kersen, framboos, honing en grapefruit.
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