Nyhedsbrev, juni 2014
Klubnyt
Kære venner
En ny sæson er gået i gang for klubben og dermed også for bestyrelsen. Gamle såvel som
nye medlemmer er ved at få tegnet medlemskab, der vedtægtsbestemt er begrænset til 60
fuldgyldige medlemmer. I skrivende stund har vi passeret de 50, så husk at få fornyet
medlemsskabet.
Sæsonen, der er på trapperne, er jo klubbens jubilæumsår, hvor vi på forskellig vis vil
markere de første 25 år.
Hjemmeside
Som nævnt i seneste Nyhedsbrev kommer der løbende nyt til på vores hjemmeside,
www.vintageport.dk. Vi sætter blandt andet også gang i en engelsk udgave af hjemmesiden.
Senest er en liste over klubbens smagninger gennem alle årene netop lagt op. Vi takker
vores medlem Peer Skov-Madsen, som har ført listen ajour.

Facebook
Facebook-gruppen vokser fint, så gør gerne opmærksom på den blandt venner og
kollegaer, så den fortsat kan vokse. Vi har passeret 100 medlemmer, og den første
portugiser er dukket op i gruppen. Fremover vil vi naturligvis meget gerne have alle vores
portugisiske venner med i gruppen også. Brug gerne gruppen flittigt til tips om gode
tilbud, arrangementer eller diskussioner om portvin. Gruppens navn er: The Vintage Port
Club og er åben for alle, der er interesseret.

The Vintage Port Club

www.vintageport.dk

info@vintageport.dk

Siden sidst
Generalforsamling 28.4
På generalforsamlingen fik klubben valgt en ny formand, Erik Pedersen, som i mange år har
været en af de drivende kræfter og klubbens revisor. Bestyrelsen har ved det
efterfølgende møde konstitueret sig og er gået i gang med tilrettelæggelsen af de
kommende mange aktiviteter, som i udpræget grad vil være farvet af jubilæumsåret.

Kasserer Per Stenaa, bestyrelsesmedlem Niels Strøjer og formand Erik Pedersen i lagaren hos Vesuvio

Videre har vi konstitueret klubbens udvalg, der varetager følgende opgaver:
Kommunikation (f.eks. hjemmeside, Facebook og nyhedsbreve) og Event (f.eks. ture til
Portugal og 1994 arrangement). Vi sigter desuden på at etablere et udvalg for
Smagninger, som f.eks. skal arbejde med idéer til og praktisk tilrettelæggelse af fremtidige
arrangementer. Så hermed en opfordring til vores medlemmer om at melde sig på banen,
hvis et vigtigt udvalgsarbejde kunne have interesse og lyst – blot kontakt bestyrelsen.
Smagning af Cockburn
Efter generalforsamlingen 2014 var der smagning af Vintage fra huset Cockburn fra
1950 og 1963 over 80’erne og til 2011. Cockburn har vi stiftet bekendtskab med i
klubben en del gange ved forskellige smagninger og som selvstændigt hus med ca. 10 års
mellemrum - i 1993, 2004 og nu i 2014.
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Bedste Vintage blev henholdsvis1963, 2000 og 1955, mens især 80’erne skuffede.
Vintage 2011, som er første år efter Symingtons overtagelse, virkede meget lovende.
Præsentation af huset blev suppleret med billeder og gamle, morsomme reklamefilm.

Kommende arrangementer
Næste sæson
Årets begivenheder i den kommende sæson ser således ud i oversigt:
Event

Time

Vintage & Colheita 1989

13.9.2014 (25th anniversary)

Club tour to Porto & The Douro

Week 39

Vintage 1994 Historical tasting

11.10.2014 (International Event)

White Port - The new trend

4.12.2014 (Christmas Tasting)

Vintage1975 & 1985

13.1.2015 (Challenge Tasting)

Winemakers Dinner

Week 6 or 8; 2015 (With Sandeman)

Older Single Quinta

25.3.2015 (Vintage Tasting)

20 Years Old Tawny (blind)

29.4.2015 (General Assembly)

På besøg i kælderen hos Barao de Vilar / Maynard
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Vintage & Colheita 1989
Flere arrangementer vil naturligt nok være præget af jubilæet, herunder naturligvis selve
fødselsdagen den 13. september, hvor vi vil servere en lang række flasker med årstallet
1989; både Vintage og Colheita. På dagen bliver klubbens helt egen port fra 1989 også
præsenteret – en unik blend af Alvaro van Zeller.
Fødselsdag
På en 25 års fødselsdag vil vi passende også kort gøre status over klubbens historie fra
starten i 1989 og frem til i dag. Vi har gennemført over 160 smagninger, hvor næsten 3.000
deltagerer har smagt på flere end 2.200 flasker portvin. Vores erfarings- og
sammenligningsgrundlag burde således være et af de bedste i verden! Vi arbejder også på
at kunne præsentere en jubilæumsbog med højdepunkter fra klubbens arrangementer
gennem de første 24 år. Fødselsdagen bliver holdt på Birk & Conrad.

Bruce Guimaraens & en ung Luis Carneiro. Klubbens festival i 1999

Vintage 1994 Historical Tasting
Den store præsentation af Vintage 1994 med flere internationale deltagere, herunder
Dominic Symington, Roy Hersh og Richard Mayson, har fået fin omtale på Facebook i
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gruppen tilknyttet ’For the Love of Port’. Så der er store forventninger derude. Vintage
1994 eventen bliver holdt på Grand Hotel i Odense.
White Port - The new trend
Årets julesmagning vil have fokus på hvid port med alder. Efterhånden har en hel del
portvinshuse fundet de gamle fade med hvid port frem fra kældrenes mørke hjørner og fået
vinene hældt på flasker. Måske til forundring for mange er der rigtig god kvalitet i de især
lidt ældre hvide port.
Da klubben trods sit Vintage navn har en hel del medlemmer, der sætter megen pris på
Tawny og Colheita, lever vi også i år op til løftet om mindst én smagning af disse typer.

Deserter & Colheita 2011

Denne gang afsøger vi markedet for de bedste hvide port med alder, så vi i fællesskab kan
evaluere den nye hvide trend. Foruden vinene vil der sikkert også være lidt chokolade - og
den traditionelle ’Nasty Christmas Quiz’ er naturligvis også på programmet.
Nye lokaler
Julesmagningen og arrangementer fremover finder sted i festlokalerne på Cuckoo’s Nest,
Vestergade 73, 2. sal. Indgang i porten til højere fra Vestergade. Klubben har ønsket at
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finde mere passende og centrale lokaler til afholdelse af smagninger, hvorfor vi nu har
indgået aftale med ejeren af Café Cuckoo’s Nest foreløbigt for et år.
Her er der også mulighed for medlemmer at bestille lidt mad før smagningerne. I kan enten
bestille i forvejen, så maden er klar i lokalet f.eks. kl. 18.00, eller blot bestille direkte i
caféen. Se mere på www.cuckoos.dk.
Vintage1975 & 1985 & 1995
Tre årgange på henholdsvis 20, 30 og 40 år gamle vine udfordrer hinanden til denne
smagning, hvor vi vil teste nogle huse i alle tre årgange op mod hinanden. Smagningen vil
sandsynligvis indeholde lidt overraskelser og være semiblind.
Smagningen finder sted på Cuckoo’s Nest, 2. sal.
Winemakers Dinner
Årets Winemakers Dinner vil være med Sandeman som gæst. Den præcise dato og
stedet for arrangementet kommer ud så snart vi har fået de endelige bekræftelser.

Winemaker Manuel Lobo ved WMD på Kvægtorvet 2013 med Quinta do Crasto
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Older Single Quinta
Mange Single Quintaer er kommet på markedet i de senere år, og antallet er støt
stigende. Vi vil denne gang se lidt nærmere på de Quintaer, som har været her et stykke
tid og som vi således kan følge over en række årgange.
20 Years Old Tawny
Efter årets generalforsamling 2015 vil vi kåre den bedste 20 Years Old Tawny.
Smagningen præsenterer derfor en bred vifte af de 20 års vine, som vi naturligvis vil smage
blindt.
Ture til Porto og Dourodalen
Årets medlemstur til Porto & Douro finder sted i uge 39 i september 2014 med omkring
15 deltagere. Er der stadig stor interesse for endnu en tur, vil den blive afholdt i foråret
2015.

Lars Jørgensen, Gustavo Devesas, Erik Pedersen & Per Stenaa hos Graham’s 2013

Confraria
Endvidere vil nogle bestyrelsesmedlemmer for egen regning også i år deltage i Confraria
eventen i juni - blandt andet for at følge op på aftaler om 1994 smagningen og arrangere
besøg under turen i uge 39.
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Nyt fra verden
Vintage 2012
Efter det bredt deklarede 2011 fulgte som forventet et smallere år. 2012 vil byde på
Single Quinta Vintage og såkaldt ’andenvin’. Blandt deklareringerne er gode navne som
blandt andre:
 Taylors Quinta de Vargellas
 Crofts Quinta da Roeda
 Fonseca Guimaraens
 Dows Quinta da Senhora da Ribeira
 Quinta do Vesuvio
 Grahams Quinta dos Malvedos
 Quinta do Crasto
Michelin Stjerner
Det er ikke kun Danmark, som følger spændt med, når der uddeles Michelin stjerner til de
førende restauranter. I den nye udgave af guiden for 2014 har Portugal i alt 14 stjerner
fordelt på 12 restauranter.
To af de gode restauranter befinder sig i det nordlige Portugal, nemlig Larco do Paço i
Amarante og The Yeatman i Vila Nova de Gaia.
Yeatman ejes af The Fladgate Partnership, der også har portvinshusene Taylors,
Fonseca og Croft.
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