Nyhedsbrev, december 2015
Kære venner
Julen er et tidspunkt, hvor mange nyder et godt glas portvin. Samtidig er det også tiden,
hvor den evige diskussion om, hvilken type portvin, der er bedst til risalamanden og
kirsebærsovsen, opstår. Herom opnås der vist aldrig enighed.
Til gengæld er det vist ikke svært at blive enige om, at første halvår af denne
portvinssæson i klubben har været forrygende - både hvad angår kvalitet og tilslutning fra
medlemmerne. To af smagningerne blev udsolgt meget hurtigt (Ramos Pinto smagningen
på kun 32 timer) - en tendens, som nemt kan fortsætte i det nye år, hvor der også er lagt op
til spændende smagninger af portvin af høj kvalitet. Læs nærmere senere i nyhedsbrevet.
Med dette nyhedsbrev ønsker vi alle medlemmer og venner af klubben en Glædelig Jul og
et Godt Nytår. Lad os, som traditionen byder, benytte lejligheden til at kigge såvel
tilbage på det forgangne som frem på det kommende års aktiviteter.

Vintage 1985
Sæsonens førstes smagning fandt sted den 21. september og havde fokus på 30 år gamle
vine fra Vintage 1985. Vi fik lejlighed til at vurdere omkring hver 4 ud af de i alt 46 huse,
der officielt blev deklareret som vintage i 1985. På programmet var denne aften 11 huse:
Dow, Noval, Fonseca, Taylor, Burmester, Gould Campbell, Infantado, Graham, Smith
Woodhouse, Calem og Ramos Pinto:

Smagningens 11 Vintage 1985
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Da året hører til i den bedre kategori et over de seneste 50 år, er vintage 1985
efterhånden en gammel kending i klubben, da vi tre gange tidligere har smagt denne årgang.
Første gang var i 1991, hvor Rozes blev kåret som aftenens bedste; anden gang var i
1997, hvor de bedste vine blev Graham’s, Taylor’s, Warre og Dow; og tredje gang var i
2005, hvor de bedste vine blev Fonseca, Taylor’s, Graham’s, Gould Campbell og Warre.
Det var således med store forventninger, at vi gik ind til denne officielt fjerde (og blinde)
smagning af vintage 1985. De 32 deltagere vurderede efter Parker-skalaen og de fire
bedst scorede vine denne aften blev: Nr. 1Fonseca (93 point), Nr. 2 Graham’s (92 point),
Nr. 3 Gould Campbell (90 point) og Nr. 4 Ramos Pinto (89 point). Se hele resultatet på
klubbens hjemmeside.

João Nicolau de Almeida og Vintage 1983
Den 3. november blev klubben beæret af besøg af en af de største i portvinsbranchen,
nemlig João Nicolau de Almeida fra Ramos Pinto. Også i 2007 havde vi besøg af João
Nicolau, hvor han var klubbens æresgæst ved en stor smagning og Winemakers Dinner på
Fakkegrav Badehotel.

João Nicolau ’tegner og fortæller’ i marken på Bom Retiro 2005
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Denne gang fokuserede vi på Vintage 1983, som var den første årgang, der blev høstet
efter nye dyrkningsmetoder i hælene på det store researcharbejde vedrørende druesorter,
som João Nicolau stod i spidsen for sidst i 70´erne og først i 80´erne.
Aftenen blev indledt med tapas hos Cuckoo´s, hvorefter vi begav os ovenpå til selve
smagningen, som bestod af to afdelinger:
I smagningens første del gjaldt det Vintage 1983 i fire enkeltdrueudgaver, Tinta Barroca,
Tinta Roriz, Tinta Franca og Touriga Nacional, suppleret med det færdige blend.
Anden del var en vertikal smagning af Ramos Pinto Vintage og Ervamoira Vintage i
årgangene 2002, 2000, 1994, 1982, 1970 og 1950.

João Nicolau med klubbens jubilæumsvin (gave) efter smagningen

Det blev en lærerig aften, som også bød på megen god portvin. Især var det spændende
at holde de fire enkeltdrueudgaver op mod det færdige blend. Samtidig kunne João øse
af sin store viden fra sine snart 40 års erfaring hos Ramos Pinto, hvor han har været med i
alle led i produktionen.
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Vinene blev serveret helt åbent, og der blev ikke stemt om dem efter smagningen. Men at
skønne på udtalelser under og efter smagningen, synes der især at være begejstring for
Ramos Pinto 1983, Quinta de Ervamoira 1994 og Ramos Pinto 1970.

Gammel Tawny fra Quinta de Mourao og julequiz
Det er efterhånden en fast tradition, at årets sidste smagning har Tawny på programmet ligesom det er en tradition, at vi ønsker hinanden God Jul og Godt Nytår med ’The
Vintage Port Clubs Nasty Christmas Quiz’ med små flaskepræmier fra klubbens kælder.
Her øses der af portvinens vide faktuelle verden i form af drilske spørgsmål, som f.eks.
antallet af deklareringer i 1995, navnene på grundlæggerne af huset Warre´s og den
eksakte styrke på den tilsatte alkohol.

Stemningsbillede fra julesmagningen

Sådan var det heldigvis også i år, nærmere bestemt den 25. november, hvor vi smagte
gammel Tawny og Colheita fra São Leonardo alias Quinta de Mourão. Som noget ret
unikt smagte vi 10, 20, 30 og 40 års Tawny op mod de modervine, som har leveret
udgangspunktet for de respektive blend.
Det gav fire smagerunder, hvor 10 års Tawny blev smagt sammen med Colheita 1994, 20
års med Colhaita1984, 30 års med Colheita 1972 og 40 års med Colheita 1948. Og for
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at det ikke var unikt nok, lukkede vi aftenen af med at smage Miguel Bragas 50 og 60 års
Tawny. Julearrangementet sluttede med lidt chokolade & marcipan sammen med
overrækkelsen af præmier til de skarpeste besvarelser på årets Nasty Christmas Quiz.

Fodbold og Portvin
Medlemmer af bestyrelsen var i Porto her i oktober for at støtte foldboldlandsholdets
kamp for deltagelse i EM - desværre uden den store succes. Kampen fandt sted i Braga,
men derudover var klubben samtidig involveret i at hjælpe 140 sponsorer fra Odense
Sport & Event i at have en god oplevelse i Porto i form af en introduktion til portvinens
herligheder.
Programmet omfattede frokost på Yeatman, middag på Vinum og rigtig gode smagninger
hos Burmester og Graham. Vi havde også inviteret et par af vore gode venner i Porto med
til fodbold - selv om de blev placeret midt i den danske lejr. Men Gustavo Devesas og
Dominic Symington samt altid festlige Alvaro van Zeller var alligevel blandt venner.

Gustavo Devesas, Per Stenaa & Alvaro van Zeller til landskamp, 2015

Udover at fungere som rejseguider havde vi også fornøjelsen at besøge Carlo Flores dos
Santos og Alvaro hos Andreasen (dejlig og interessant smagning), Factory House
(frokost og rundvisning) med Dominic og en smagning ved Sogevinus med Tania Oliveira
samt et møde med Sonia Figueira om den kommende Winemakers Dinner (se nedenfor).
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Per Stenaa, Carlos Flores & Alvaro van Zeller under fodboldturen, 2015

Kommende arrangementer og smagninger
Det kommende halvår byder på fire smagninger, som fint illustrerer bredden og
kvalitetsniveauet. Først en prestigesmagning af Vintage 1966, som længe har stået i
skyggen af 1963, men af mange regnes i samme liga. Dernæst Winemakers Dinner, der i år
har fokus på ”verdens ældste portvinshus”, Kopke.
I marts følger så en ny udgave af vores populære ’Triatlon-smagning’ (4 huse i tre årgange
eller omvendt). Denne gang med særligt fokus på Single Quinta Vintage, som - måske,
måske ikke - er på vej til at bevæge sig fra en position som en slags andenvin, der laves i år,
hvor der ikke officielt erklæres Vintage, til at være en slags terroirbaserede
’slotsaftapninger’. Arrangementet er den 16. marts.
Endelig slutter vi sæsonen den 28. april med GF og smagning af den unge Vintage 2009.

Vintage 1966
Det er nu 50 år siden, at Vintage 1966 blev høstet. Årgangen har været lidt overset i
forhold til den tre år ældre årgang 1963, men har med tiden vundet ry for at være mindst
lige så stor en årgang. Men er den nu også det? Det skal vi forsøge at vurdere ved
klubbens første smagning i 14. januar 2016.
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Følgende kongerække på 10 Vintage 1966 er programsat ved denne prestigesmagning:
Delaforce, Dow´s, Fonseca, Taylor´s, Graham´s, Noval, Sandeman, Warre, Croft & en
stor overraskelse.

Rækken af Vintage 1963, som vi havde på programmet i 2013

Winemakers Dinner med Kopke
Årets Winemakers Dinner finder sted fredag den 5. februar 2016 og har fokus på firmaet
Sogevinus med deres meget populære mærke i Danmark, Kopke, der regnes for verdens
ældste portvinshus. Vores portugisiske gæster vil være firmaets salgsansvarlige i
Skandinavien Sonia Figueira og firmaets winemaker Carla Tiago.

Sonia Figueira ved vores besøg hos Kopke i 2015

Arrangementet holdes i de charmerende lokaler i Odd Fellow Palæet, hvor det kulinariske
vil blive serveret af Restaurant Palæet. Inden middagen vil der blive tale om en udpræget
Tawnysmagning med ikke mindre end fem gamle hvide portvine og en del ældre Colheitas.
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Vi er stolte over at kunne gengælde den gæstfrihed, som Sonia og Carla altid møder os
med ved vores besøg i Porto, så vi håber at mange vil deltage denne fredag.

Sogevinus morgensmagning sammen med Winemaker Carla Tiago, juni 2014

Portvin på Scandic
Lørdag den 5. marts har vi mulighed for at deltage i den nye portvinsfestival i Roskilde.
Festivalen debuterede sidste år på Hotel Prindsen, men er nu flyttet til Scandic, da det
gamle hotel i byens centrum desværre er lukket ned. Vi har fået tilbudt billetter til en særlig
klubpris på kr. 200,- og har valgt at lave en klubtur til den første smagerunde, hvilket vil sige
fra kl. 13.-15, hvor det vil være muligt at smage vine fra mere end 25 forskellige huse.

’Portvin på Prindsen’ 2015
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Vi har en begrænset antal billetter, hvoraf nogle allerede er forhåndsreserverede efter
tidligere udsending. Har du lyst til at deltag, så skriv til formand Erik Pedersen på
eripedersen@deloitte.dk. Sidste frist er den 23. december, men billetterne afsættes efter
først til mølle princippet. Læs mere om portvinsmessen på www.portvinsmessen.dk.

Klubtur til efteråret
Bestyrelsen arbejder for tiden på at arrangere en klubtur til Douro og Porto i september
måned 2016. Tidspunktet ligger endnu ikke helt fast, ligesom programmet også først vil
foreligge inde i det nye år. Vi kommunikerer datoer ud, så snart vi har dem, så interesserede
kan sætte kryds i kalenderen.

Årets høst
Alt tegner til, at årets høst bliver endnu en superårgang med bred deklarering. Det
forudsagde João Nicolau de Almeida fra Ramos Pinto, da han gæstede os først i
november. Han sammenlignede med 2011, men fortalte, at 2015 havde mere modne
tanniner, hvorfor vinene måske vil være mindre robuste og mere harmoniske.
David Guimaraens fra Fladgate drager ligeledes sammenligninger med 2011. ”I begge år
var der varmt og tørt i forår og sommer, men dog var vinteren forud mere regnfuld i 2011”,
har han udtalt til vinbladet Decanter.

David Guimaraens ved WMD 2012, Sortebro Kro
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De samme positive meldinger lyder fra andre af vores venner i Portugal. Oscar Quevedo
taler således om “perfekt modning”, mens Quinta do Vallado forventer at lave
”outstading” vine. Charles Symington beretter på Graham´s blog om ”et exceptionelt år”
med gode vine i udsigt. Så mon ikke det gælder om at være klar, når deklarationer indløber
om halvandet års tid.

Hjemmesiden
Vores hjemmeside, www.vintageport.dk , er ved at gennemgå en teknisk omstrukturering.
Overordnet ændrer den ikke udseende, men nye dele i maskinrummet vil bl.a. føre til bedre
muligheder for at lave billedgallerier, så vi kan få nogle af de mange fotos fra ture og
smagninger på siden i et brugervenligt udseende. Arbejdet betyder, at der her i december
kan være perioder, hvor ikke alle sider er tilgængelige. Omstruktureringen skulle være
færdig først i januar.

Facebook
Husk at deltag i debatten på vores Facebook-gruppe. 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 vi andre måske også gerne vil nyde godt af det.
På bestyrelsens vegne … Glædelig Jul & Godt Nytår
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