Nyhedsbrev, august 2015
Kære venner
Sommeren er desværre ved at være forbi. Men heldigvis betyder det også, at den nye
sæson i portvinsklubben tager sin begyndelse. I år er vi igen fuldtallige med 60 medlemmer,
som meldte sig ind på under 3 uger! Der er dog plads til flere såkaldte passive medlemmer.
Vi mener, at vi har fået sammensat et varieret og spændende program til klubbens 26.
sæson. Det kan du læse mere om nedenfor, ligesom du kan læse om øvrige aktiviteter og
om bestyrelsens tur til Porto i juni, hvor vores formand og et medlem skulle optages i
Confraria do Vinho do Porto.

Generalforsamling og 20 års Tawny
Klubbens generalforsamling fandt sted den 29. april 2015. I den forbindelse blev der
smagt 20 års Tawny. Programmet havde 14 forskellige vine, men da flaskerne fra Noval
desværre ikke kom frem til tiden, endte vi med 13.

Top tre fra den helt blinde smagning af 20 Years Old Tawny 2015

De to første vine, Maynards og Viera de Sousa, blev serveret åbne under selve
generalforsamlingen. De efterfølgende 11 vine blev serveret helt blindt i følgende
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rækkefølge: Niepoort, Vallado, DR, Sandeman, Andresen, Ferreira, Taylor, Krohn,
Estanho, Devesas og Graham´s.
Smagningen omfattede altså såvel klassiske som nye huse, og aftenen viste, at nogle af de
nye navne sagtens kan begå sig. Der var enkelte skæve flasker og lidt flaskevariation.
Efterfølgende blev der stemt om aftenens bedste vine med følgende resultat:
Ferreira 42 point / DR 26 point / Niepoort 20 point / Taylor 19 point / Grahams 16 point

Ferreira Duque de Braganca blev en klar vinder, efterfulgt af det relativt nye navn DR og
Niepoort. Det samlede resultat kan ses på vores hjemmeside. Vinen fra Ferreira har siden
været udsendt som klubtilbud til alle medlemmer.

Confraria
I de senere år er det blevet en tradition, at flere fra bestyrelsen deltager i festlighederne,
når portvinsbrødrene i Confraria do Vinho do Porto samles i juni måned omkring Sankt
Hans. Således også i år, hvor den primære anledning var en højtidelig optagelse af
formand Erik Pedersen og klubmedlem Anders Christiansen.

Formand Erik Pedersen med kop og diplom
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Foruden deltagelse i lørdagens optagelsesceremoni og gallamiddag havde vi fået lagt et
fyldigt program med møder, besøg og smagninger. Som konkrete resultater af disse møder
med gamle og nye portvinsbekendte kan vi her f.eks. nævne nogle af de vigtigste:
 konfirmering af aftalen med Ramos Pinto om at smage de yderst sjældne Vintage
1983 enkeltdruer
 aftale med Sónia Figueira og Carla Tiago fra Sogevinus i forhold til den
kommende Winemakers Dinner
 tilsagn om, at klubben er velkommen til en guidet tur hos Portvinsinstituttet

Virkeligt nørdede smagsprøver skænket op af Alvaro van Zeller

Besøgene denne gang omfattede Barão de Vilar/Maynards, Noval, Ramos Pinto,
Kopke og Barros (Sogevinus), Ferreira (Sogrape) og Portvinsinstituttet IVDP. Et par
stykker tyvstartede turen med et kort besøg i Dourodalen, hvor det blev til et gensyn med
Quinta do Crasto og Symingtons nye besøgscenter på Quinta do Bonfim.

Tur til Porto og Dourodalen 2016
Bestyrelsen er så småt begyndt planlægningen af en klubtur til Porto og dalen i efteråret
2016. Så snart vi har de overordnede rammer på plads, vil vi naturligvis indhente
kommentarer og forhåndstilmeldinger fra klubbens medlemmer - omkring forår 2016.
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Sæson 2015-2016
Programmet for den kommende sæson i The Vintage Port Club er nu udsendt til alle
medlemmer. Det byder på syv forskellige, men alle meget spændende smagninger. I
overskrifter ser programmet således ud:
 21. september 2015: Vintage 1985
 3. november 2015: Ramos Pinto Vintage 1983 med flere
 25. november 2015: Gammel Tawny: S. Leonardo fra Quinta de Mourao
 14. januar 2016: Vintage 1966
 Februar 2016: WMD med Sónia Figueira og Carla Tiago fra Sogevinus
 16. marts 2016: Triatlon Single Quinta
 28. april 2016: Generalforsamling og Vintage 2009

Kvalitetsløft
For kontinuerligt at højne kvaliteten af klubbens smagninger har bestyrelsen besluttet at
indføre et par forbedringer, som vil få premiere ved efterårets første smagning.
Dels ønsker vi at indføre en bedre stemmeafgivelse (100 point skala) i forhold til vurdering
af smagningens bedste vine, og dels ønsker vi at øge fokus på kvaliteten af de
informationer og den baggrundsviden, som også er en del af klubbens løbende smagninger.
Vi håber at medlemmerne tager godt imod de nye tiltag - mere om den praktiske del ved
den kommende smagning den 21. september.

Vintage 1985 - 21. september 2015
Den nye sæsons første smagning bliver med Vintage 1985. En stor årgang, som nu har 30
år bag sig. Ifølge Henrik Oldenburg var der 46 deklareringer i 1985, og han kalder året
for stort både i kvalitet og kvantitet.
Richard Mayson nævner, at der er enkelte ”outstandingly good wines”, men også vine med
fejl. Det sidste håber vi at undgå.
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Vintage 1985 fra tidligere smagning

Det bliver spændende at se, hvordan vinene har udviklet sig, hvilke vine der er bedst lige
nu, og hvilke der har størst potentiale på sigt.
I skrivende stund ved vi, at smagningen kommer til at omfatte følgende huse: Dow, Noval,
Fonseca, Taylor, Burmester, Gould Campbell, Infantado, Graham, Smith Woodhouse
og Calem.

Ramos Pinto Vintage 1983 - 3. november 2015
Denne særlige smagning vil være en kombination af en teknisk smagning og en vertikal
smagning, hvor vi tester Vintage fra Ramos Pinto i forskellige årgange. Og så har vi ikke
mindst fået den ære, at husets førstemand, João Nicolau de Almeida, gæster os for at
fortælle om vinene.
Den tekniske del af smagningen gælder fem Vintage vine fra 1983, hvor de fire meget
sjældne flasker er lavet på enkeltdruerne Tinta Barroca, Tinta Roriz, Tinta Franca og
Touriga Nacional samt den endelige Vintage. På den måde vil vi kunne få indsigt i, hvad de
forskellige druer bidrager med i det færdige blend. Smagningen suppleres med såvel ældre
som yngre Vintage fra huset.

The Vintage Port Club

www.vintageport.dk

info@vintageport.dk

João Nicolau serverer for os i haven på Quinta do Bom Retiro i 2011

Julesmagning - 25. november 2015
I år har vi valgt at vores julesmagning skal have Quinta do Mourao som aftenens
omdrejningspunkt. Quinta do Mourao er ejet af Miguel Braga, som er en af
portvinsverdenens store personligheder.
Han er en mester indenfor Tawny, og han producere desuden vine under navne som Rio
Bom og Sao Leonardo. I hans kældre ligger der meget gamle fade med top Tawny. Han
kalder det selv ’mit Port Knox’.
Aftenes smagning vil bestå at de almindelige Tawny typer, altså 10, 20, 30 og 40 års, men
vi skal smage dem sammen med ’modervinene’, det vil sige vine direkte fra fadene på Quinta
do Mourao: nemlig Colheita 1994, 1984, 1972 og 1948!
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Miguel Braga foran et af sine ’Port Knox’ fade

Og for at det ikke er unikt nok, vil vi få mulighed for at smage Miguel Bragas 50 og 60 års
Tawny. Disse vine findes ikke til salg for offentligheden, så derfor vil den aften være en
enestående mulighed for at smage noget både sjældent, usædvanligt og stort.
Uden sidestykke bliver det en af de største og mest spændende Tawny smagninger i
mange år på dansk grund.

Portvinsfestival på Børsen og i Roskilde
Årets portvinsfestival finder sted på Børsen mandag den 2. november, og billetsalget er
allerede i gang. Klubben får tildelt én fribillet, som foruden den åbne festival giver adgang
til den lukkede smagning, der i år er med Ramos Pinto og João Nicolau de Almeida.
Desuden har vi mulighed for at købe billetter med rabat til de åbne smagninger, som finder
sted henholdsvis kl. 16-18 og kl. 19-21. Tidligere var det muligt at få billetter til en særlig
professionel – og mindre stresset – smagning tidligere på dagen, men den findes desværre
ikke længere. Vi har de foregående år forhørt os om interessen for en fælles tur til de åbne
smagninger, men den var ikke stor. Deltagelse foregår derfor på eget initiativ.
I marts i år blev der også etableret en portvinsfestival i Roskilde nærmere bestemt på
Hotel Prindsen. Da det gamle hotel siden er lukket, er festivalen næste år rykket til Hotel
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Scandic i Roskilde, hvor den finder sted lørdag den 5. marts. Også her har vi fået tilbudt
billetter til særlig klubpris, hvilket vi vil orientere om snarligt.

Typisk scene fra portvinsfestivallen på Børsen - her Taylor’s stand 2012

Klubsalg
I den seneste tid er der igen gået rigtigt mange flasker gennem klubben ved vores fælles
indkøb. Vi har f.eks. aftaget praktisk talt alle flasker Quinta do Vesuvio, der kom til
Danmark. Derudover har vi distribueret gode tilbud på Dow i flere årgange, Fonseca
Guimaraens Vintage 2004 og 2013 og Ferreira.
Der er nogle ganske få flasker tilbage af vores jubilæumsvin: White Colheita 1989, der er
blended af winemaker Alvaro van Zeller og hældt på en særlig flaske med vores egen
etikette. Fadet er tomt, så det er sidste mulighed for at smage vores 25-års jubilæumsvin.
Kontakt klubben, hvis du er interesseret i nogle af de sidste flasker.

Årets høst
Det forlyder, at årets høst i Douro bliver tidlig. Og hvad måske er mere vigtigt, er udsigten
til et stort Vintage år også til stede, ifølge de meldinger vi får fra vores venner i Portugal.
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Hvis vejret ellers arter sig omkring høsten, kan vi altså vente os et stort år med bred
deklarering og høj kvalitet. Klubben vil som vanligt prøve at indhente nogle gode tilbud på
en primeur køb.

Facebook
Vores Facebook-gruppe vokser stadig og har for længst passeret de 200 medlemmer. Vi
opfordrer alle til at lægge billeder, tip eller smagenoter ud, så længe det vel at mærke har
med portvin at gøre.
Vi vil også gerne gentage opfordringen til at få igangsat nogle gode konstruktive
diskussioner. Har du et eller andet, som du gerne vil høre andres mening om – det kunne
være en bestemt portvin, et hus eller tip til opbevaring – så skriv og der kommer svar!
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