Nyhedsbrev, maj 2017
Kære venner
Mens dette læses er den nye bestyrelse i fuld gang med planlægningen af næste sæson.
Mon ikke det kommende år byder på en god blanding af smagninger af årgange og huse
samt ikke mindst en Winemakers Dinner, som jo er et af årets højdepunkter. Så snart det
fulde program med datoer er på plads, vil det blive sendt ud til alle.
I dette nyhedsbrev vil du kunne læse om det sidste halve års smagninger og få et lille kig ud
i fremtiden. Vi ønsker alle medlemmer en rigtigt god sommer. Husk en hvid port med tonic,
limeskive, mynteblad og is er en fin lille drink på terrassen. Og husk, at portvin kan nydes
året rundt.

The Douro Boys og Nick Delaforce
Årets første smagning fandt sted den 7. februar 2017 og havde de fem musketerer i The
Douro Boys i centrum - og dermed de fem producenter og gode venner: Niepoort,
Quinta do Crasto, Quinta do Vallado, Quinta Vale d. Maria og Quinta Vale Meão.
Dertil kom, at vi havde besøg fra Portugal i form af Nick Delaforce, som ud over at tilhøre
den traditionsrige portvinsfamilie Delaforce er winemaker hos Niepoort.

Nick Delaforce, februar 2017
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Nick Delaforce fortalte om sig selv og The Douro Boys samt om de forskellige årgange,
vi skulle smage, og han svarede på spørgsmål fra de altid nysgerrige klubmedlemmer. Eller
som han selv skrev i en lille tilbagemelding til klubben efter smagningen:

“It’s always great to be able to share ones knowledge with a group of people,
who are so interested and know so much about the subject and the wines…”.
Vi havde valgt at koncentrere os udelukkende om Vintage, selv om flere af producenterne
også laver udmærket Tawny og Colheita. Smagningen omfattede flasker fra 1997 til
2011, hvortil kom en ældre Niepoort, nemlig Vintage 1970.

Tre fine port fra Douro Boys smagningen

Endelig blev der også serveret en overraskelse direkte medbragt fra Porto af vores gæst en magnumflaske af The Douro Boys Vintage 2011. Her har alle fem producenter
bidraget med hver en pipa (et 550 liters fad) til den samlede vin. Der blev lavet 750
magnumflasker, hvoraf de fleste blev solgt på auktion, så det var lidt af en sjældenhed, vi fik
lov til at smage. Efter smagningen blev der stemt med følgende top 5 som resultat:
1. Niepoort Vintage 2000 (91,09)
2. Niepoort Vintage 1970 (90,14)
3. Quinta do Crasto Vintage 2000 (89,73)
4. Niepoort Vintage 2007 (88,82)
5. Quinta do Vallado Vintage 2011 (88,50)
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Vintage 1997
Ved smagningen den 23. marts 2017 fik vi serveret 13 forskellige udgaver af Vintage 1997
fra både store og små huse samt en lille aperitif i form af Quinta do Crastos Colheita fra
samme år. Det var altså 20 år gammel vin, som var i centrum for aftenen.
Det blev en blandet smagning, da nogle af de store huse skuffede - enten fordi de var
lukkede her og nu, eller fordi de simpelthen ikke havde mere at byde på, hvilket der var
delte meninger om. Modsat var der flere af de lidt mindre brands som overraskede ved at
være fine og drikkeklare netop nu. Desværre var der også et par flasker med fejl.
Det samlede resultat af afstemningen gav følgende Top 5:
1. Gould Campbell (91,42)
2. Smith Woodhouse (91,20)
3. Ramos Pinto (90,93)
4. Burmester (89,95)
5. Graham’s (89,40)

Gould Campbell 1997, aftenens vinder

Overordnet blev nogle af de helt store brands overhalet af et par af de mindre.
Symingtons klarede sig alt i alt flot, men det var vel at mærke hverken Graham´s, Dow´s
eller Vesuvio, der placerede sig helt i toppen, ligesom Fonseca også skuffede denne aften.
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Generalforsamling og Krohn
Årets Generalforsamling fandt sted torsdag den 27. april og blev efterfulgt af en
smagning af et af de mest anerkendte tawnyhuse, nemlig Krohn.
Generalforsamlingen bød på de vanlige punkter med bestyrelsens beretning, regnskab og
valg til bestyrelsen. Dertil kom lidt debat om klubturen i efteråret og bestyrelsesarbejdet.
Valgt til bestyrelsen blev Per Stenaa, Bjarne Mouridsen og Henrik Gorm Nielsen og
som suppleanter Nikolaj Grundtvig og Henrik Hansen. Gert Jessen blev valgt som
revisor og Bente Schødts som revisorsuppleant. Se hele bestyrelsen på hjemmesiden.
Vi byder de nyvalgte velkommen og er sikre på, at det bliver et rigtigt godt samarbejde.
Samtidig siger vi mange tak for indsatsen til de udtrådte, Niels Strøjer, Peter Skov og
Jens Christian Greve, der havde valgt ikke at genopstille.

Efter GF – smagning af huset Krohn

Derefter fulgte smagningen af Wiese & Krohn, som blev grundlagt i 1865 af de to
nordmænd Theodor Wiese og Dankert Krohn. I mange år var huset ejet af familien
Falcão Carneiro, men i 2013 blev det overtaget af The Fladgate Partnership, som
dermed fik ejerskab til de mangle gamle fade med portvin.
Ì den unikke smagning blev vi præsenteret for både fad- og flaskelagrede vine, herunder
Krohn 10 og 20 års Tawny, en stribe Colheitas (2003-1995-1982-1976-1966) samt
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Vintage 2003-1970-1965 og en LBV 2007. Som et ekstra krydderi blev Taylor`s
Single Harvest 1966 smagt op imod Krohns 1966 Colheita.
Det var en fin smagning med mange gode vine. Afstemningen gav følgende top 5:
1. Taylor Single Harvest 1966
2. Krohn Colheita 1966
3. Krohn Colheita 1976
4. Krohn Colheita 1982
5. Krohn 20 års Tawny

Confrariatur i juni
Sidste år fik klubben som bekendt optaget endnu to medlemmer i det fornemme
portvinsbroderskab Confraria do Vinho do Porto. Og igen i år er der danskere og
klubmedlemmer, som bliver hædret med optagelse, idet tidligere bestyrelsesmedlem Peter
Skov og medlem Ivan Madsen skal optages. Vi ønsker stort tillykke.

Confraria Dinner 2016; Carlos Flores bord med gæster

I den anledning vil et par medlemmer fra bestyrelsen og nogle klubmedlemmer drage til
Porto i juni for at deltage i festlighederne og networke for klubben. Vi håber selvfølgelig at
få aftalt et par besøg - bl.a. med henblik på det kommende års smagninger og events.
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Den kommende sæson 2017-18
På sit første møde efter generalforsamlingen begyndte den nye bestyrelse planlægningen
af det næste års smagninger og øvrige aktiviteter. Intet er helt fastlagt endnu, men vi kan da
røbe, at vi i det kommende halvår sigter mod at smage hvid portvin og Colheitas fra Dalva,
den 40 år gamle Vintage 1977 og nye Tawnyhuse ligesom der på sigt blandt andet er
planer om en smagning af Quinta do Vesuvio og forskellige terroirs.
Det blev samtidig besluttet, at vi skal finde et nyt sted at afholde vores smagninger. Lige
nu undersøger vi forskellige muligheder med henblik på pris, beliggenhed etc. Endvidere
blev det besluttet at indkøbe flere glas.
Det hele skal gerne falde på plads hen over sommeren, så vi i god tid kan sende et flot
program ud for den kommende sæson.

Vintage 2015
Der har været store forventninger til Vintage 2015. Om de kvalitetsmæssigt bliver
indfriet, vil tiden vise. Men rent kvantitativ - målt i antal huse, som deklarerede, blev det ikke
til det helt store år. Flere af de store producenter som Symington Family Estates og
Fladgate Partnership valgte at melde pas og i stedet deklarere Single Quinta Vintage og
andenvine, men her er der jo ofte også rigtigt god kvalitet at hente.
Og så er det jo værd at bemærke, at det nok var udsigter til den efterfølgende årgang,
altså Vintage 2016, som fik flere huse på andre tanker. Hvor nogle som f.eks. Quinta do
Noval vælger at deklarere hvert år, kvaliteten er høj nok, er der andre, der sværger til
traditionen med højest at deklarere ca. 3 gange på et årti.
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Selv om flere af de store huse således ikke deklarerede, er rækken af vine fra 2015 lang,
hvilket jo skyldes, at der er kommet langt flere producenter til. Blandt de kommende
udgaver af Vintage 2015 kan nævnes: Quinta do Vesuvio, Calém, Cockburn (i anledning
af husets 200 års jubilæum), Niepoort, Quinta do Noval, Quinta do Pégo, Quinta de
Vale Meão, Taylor’s Vargellas, Ramos Pinto & Graham´s Stone Terraces. Klubben vil
løbende udsende tilbud på de mest interessante - flere er allerede formidlet en primeur.

Nyt fra Portugal
Fladgates har allerede i en del år begået sig i hotelbranchen - ikke mindst med det
eksklusive The Yeatman Hotel. Nu følger Sandeman efter, men på en noget anden
måde. Koncernen bag portvinshuset, Sogrape, har nemlig indgået en partnerskabsaftale
med ”The Independente Collective Group” og sammen vil de lave et hostel, som knytter
sig til Sandemans brand. Målet er sidst på året at åbne 10 suiter og fem køjerum med i alt
73 sengepladser samt bar og restaurant - det hele vel at mærke beliggende inde i
Sandemans lodge i Gaia. Med andre ord får vi mulighed for at sove blandt fadene.
Casa do Douro i Regua har ondt i økonomien, da de skylder hele 1,1 million Euro væk i
løn og godtgørelse til deres ansatte. De har derfor valgt at sælge ud af lageret - nærmere
bestemt 81.400 liter, udvalgt fra 27 forskellige tapninger i årene 1934 til 2001. Casa de
Douro har gennem årene blandt andet opkøbt overproduktion og den vin og portvin fra
små producenter, som de store selskaber ikke var interesseret i. De har derfor mange fade
liggende på lager - og når de en gang imellem har solgt ud har adskillige winemakere gjort
gode fund, som så er blevet omsat til Colheita eller Tawny.

Quinta da Queijeirinha i Alentejo, købt af Symington
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En af de af de helt store spillere på portvinsmarkedet, Symington Family Estates, har nu
også fået kig på vinregionen Alentejo. Familien har købt en 500 hektar stor ejendom med
det herlige navn Quinta da Queijeirinha i underregionen Portalegre. De 106 hektar er
vinmarker ved foden af Serra de São Mamede National Park. Her er der især plantet
sorter som Trincadeira, Argonez (alias Tinta Roriz) og Alicante Bouschet, men også
hvide sorter som Verdelho og Arinto. Familien vil starte helt forfra, hvilket betyder, at de
vil markedsføre vinen under et nyt navn.

Hjemmesiden
Som mange allerede har bemærket, er der en god udvikling i gang på klubbens hjemmeside
www.vintageport.dk. Især vil vi her fremhæve, at gallerierne med fotos fra smagninger, ture
og WMD’ere er kommet godt i gang.
BEMÆRK: Skulle nogle af jer medlemmer ligge inde med gode fotos fra en eller flere
af klubbens mange arrangementer, smagninger eller klubture gennem alle årene - så lad os
endelig høre nærmere om det, så de bedste fotos kan komme på hjemmesiden.

Facebook
Husk at deltag i debatten på vores Facebook-gruppe, der netop har passeret 300
medlemmer. Har du smagt en spændende portvin, så del din oplevelse med os andre. Har
du spørgsmål, så kom med dem, da klubbens samlede viden sikkert kan svare. Eller ser du
et godt tilbud, så hold det ikke for dig selv, da andre måske også gerne vil nyde godt af det.

I ønskes alle en god sommer
Bestyrelsen
PS Og så er det snart kun 2 år til klubbens 30 års jubilæum!
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