Nyhedsbrev, december 2017
Kære venner
Det skulle undre os meget, hvis der ikke ligger adskillige julegaver, der har med portvin at
gøre, under træerne den 24. december. Det kunne være spændende gamle flasker til
samlingen, et nyt værk om portvin eller måske en portvinstang? Vi vil gerne ønske alle en
glædelig jul og et godt nytår - og gerne med portvin til begge festmåltider og under træet.
Vores gave til jer er en forårssæson med endnu en række spændende smagninger og regner vi da med - gode tilbud på indkøb af flasker.
I dette nyhedsbrev på hele 13 sider kan du læse om nogle af de kommende smagninger,
ligesom du kan læse om de nyligt afholdte smagninger samt om turen til Porto og Douro i
oktober. God fornøjelse med læsningen.

Dalva med Isabel Abreu Lima
Den 20. september smagte vi gyldne dråber fra Dalva. Vi havde oprindeligt inviteret
eksportdirektør Elsa Couto, men hun måtte desværre melde fra på grund af ekstrem
travlhed i forbindelse med Porto Cruzes 130 års jubilæum.

Isabel Abreu Lima, Dalva smagning 2017
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I stedet fik vi besøg af Isabel Abreu Lima, som på glimrende vis kommenterede vinene og
årgangene undervejs. Altid rart med nye gode bekendtskaber fra Portugal, og det vidner
om klubbens gode renommé, at vores kontakter ofte gerne vil komme på besøg til vores
smagninger.
Dalva er især kendt for fadlagret portvin herunder den flotte serie af Golden Whites, som
er baseret på udvalgte fade med hvid portvin. Der udvælges kun en årgang i hvert årti, som
så flaskes og sendes på markedet.
Foreløbig er udsendt årene 1952, 1963, 1971 og 1989, hvoraf tre var på programmet til
smagningen (63, 71 og 89). Foruden Golden Whites omfattede smagningen Dry Whites
(10 og 40 års), Colheitas (82, 90, 95, 2000 og 2004), White Colheita (2007) og en
enkelt Vintage fra 1994.

Dalva smagning i klubben, 2017

Efter smagningen blev der afgivet point efter 100-point skalaen. Top 5 blev:
•

Golden White 1971

(94,1)

•

Golden White 1963

(92,9)

•

Colheita 1982

(91,7)

•

Colheita 1990

(91,0)

•

White Colheita 2007

(90,5)
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Vintage 1977 - toppen af poppen!
Oktober måneds smagning var den klassiske Vintage 1977, der ofte sammenlignes med
Vintage 1963. Der blev smagt 12 af de højest ratede vine af Wine Spectator med point
mellem 85-100. Undtagelsen var Bomfim, hvor blot 2 piper er tappet eksklusivt til
Danmark. Smagningen omfattede:

Smagning af Vintage 1977 - fem eksempler

Fonseca 100 WS point - Taylor 97 WS point - Smith-Woodhouse 96 WS point Niepoort 94 WS point - Warre 93 WS point - DOW 92 WS point - Graham 91 WS
point - Offley 88 WS point - Quarles Harris 87 WS point - Ferreira 86 WS point Delaforce 85 WS point – Bomfim.
Der var som forventet stor interesse for smagningen og 48 deltagere havde tilmeldt sig.
Vinene blev smagt semi-blindt og var skænket på forhånd, så de havde mulighed for at
udvikle sig i glasset.
Selvom vurderingen denne aften for de fleste vines vedkommende ikke kom på højde med
WS point, var den generelle holdning, at det var meget flotte vine med et højt bundniveau
på trods af en næsten uundgåelig flaskevariation, når der smages 36 flasker Vintage.
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Aftenens top 5 så således ud:
•

Fonseca

(92,44)

•

Niepoort

(91,97)

•

Smith Woodhouse

(90,91)

•

Graham

(90,35)

•

Warre

(90,26)

Smagning af Vintage 1977, 2017

20 og 30 års Tawny
Julesmagningen havde fokus på de Tawnyhuse, som vi lidt misvisende kalder ’nye’ eller
endog ’små’. Otte huse var på programmet i både 20 og 30 års Tawny udgaver (og en
enkelt på 40 år).
Smagningen, der var semi-blind, foregik over to omgange á 8 glas - 20 års Tawny
efterfulgt af 30 års Tawny + en enkelt helt blind Tawny (der indgik i den traditionsrige
nørdede julequiz).
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De 8 huse denne aften var Quinta Santa Eufemia, Quinta das Lamelas, Blackett,
Bulas, DR, Butler Nephew, Quinta da Devesa & Viera de Sousa.

Line up af 20 & 30 års Tawny, 2017
Aftenens 5 bedst ratede vine, der i gennemsnitsresultatet lå ret tæt, blev:
•

Blackett 30 år

(90,48)

•

Bulas 30 år

(90,43)

•

DR 20 år

(90,32)

•

Blackett 20 år

(89,26)

•

DR 30 år

(89,12)

Disse blev skarp efterfulgt af Lamelas og Bulas, mens Eufemia 20 års, Davesa 20 års og
især begge Viera da Sousa skuffede deltagerne.
Tillader vi os at sammenligne resultatet af denne smagning med den tidligere afholdte
smagning af Dalva, er konklusionen overordnet, at mange af de ’små’ huse er ganske
glimrende, men faktisk når ingen af dem niveauet i Dalvasmagningens top 5.
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Julesmagning, 2017

Tur til Porto & Douro i oktober
Altid skønt at være i Porto og omegn igen! Vi var 7 fra klubben, der var på portvinstur i
nogle dage i oktober. Cockburn’s var første besøg, hvor vi blev vist rundt og havde en fin
smagning. Herefter havde vi et flot besøg hos Dalva med rundvisning og smagning.

Smagning hos Dalva, 2017
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Næste morgen stoppede toget i Ferrão, og vi blev hentet af ’Crasto pigerne’, som kørte
os op til den flot placerede Quinta. Efter en informativ rundtur indtog vi en dejlig frokost
med smagning på terrassen. Tak til Miguel Roquette for det flotte arrangement.

Frokost på Quinta do Crasto, 2017

Dagen efter kom vi med toget længere ind i dalen til Pocinho, hvor vi mødtes med Alvaro
Van Zeller, der viste sin Quinta frem og fortalte om alle de nye vin- og byggeprojekter. Vi
kom også med i markerne og hørte lidt om de tanker, han gør sig om portvin, nyt vineri og
alle de ’skøre’ idéer, han har. Og sikke et godt humør og stor energi, den mand altid har.

Frokost med Alvaro van Zeller, 2017
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Vi fik derefter den skønneste frokost på et lokalt cafeteria, hvorefter Alvaro kørte os hele
vejen tilbage til hotellet - dog lige med stop undervejs på vineriet med smagsprøver.
Aftenen sluttede med en fin middag på terrassen på Quinta de La Rosa.
Om morgenen næste dag skulle vi tidligt med toget, men der var åbenbart ingen taxaer, så
vi måtte gå med vores kufferter ind over en Quinta. Igen blev både vi og nu vores kufferter
støvet godt til. Men sjovt var det og vi nåede toget. Inden hjemturen nåede vi en smagning
hos Taylor, hvor det var en anden af klubbens gamle venner, Luis Canerio, som fortalte
om vinene - de 3 vintage fra 2015 fra Fladgate. Alt i alt en interessant og mindeværdig tur
til både Porto og Douro. Og som altid … vi kommer helt sikkert igen.

Luis Canerio skænker Vintage 2015, 2017

Terroirsmagning i januar
Klassisk Vintage er et blend af forskellige druer fra forskellige marker, som igen kan være
placeret forskellige steder rundt om i Douro. Alle komponenter bidrager til det færdige
blend. For et par år siden smagte vi sammen med João Nicolau de Almeida fra Ramos
Pinto portvin fremstillet på enkeltdruer.
I januar 2018 skal vi smage portvin fra forskellige quintaer med forskellig beliggenhed for
at undersøge, om vi kan smage forskel og dermed blive klogere på, hvad beliggenheden
betyder for druerne og dermed for portvinen.
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Smagningen finder sted mandag den 15. januar 2018 på Restaurant UBN og vil omfatte
12 Vintage portvine fordelt på forskellige huse og årgange. Endvidere vil der være et lille
oplæg, som fortæller om klima og cadastro-systemet, som registrerer og vurderer samtlige
vinmarker. Invitation vil blive udsendt inden jul.

Winemakers Dinner med Quinta do Vesuvio
Et af årets højdepunkter er som altid Winemarkers Dinner. Lige siden efteråret 2011,
hvor vi besøgte og overnattede på Quinta De Vesuvio sammen med Dominic Symington,
har det været et stort ønske at gennemføre en smagning med vine fra dette historiske sted.
Quintaen anses for at være kronjuvelen i familien Symingtons mange quintaer og har en
lang historie bag sig. Omtales første gang i 1565 og var i mange år i legendariske Dona
Antonia Ferreiras eje og derved hovedleverandør til Ferreira. Symington overtog i 1989
og har foretaget renovering af bygninger og vinmarker, så den i dag fremstår med 325
hektarer på 7 bjerge og derved et af de største Quintaer og den med de største lagares.

Dominic Symington & natmad, efter vores arbejde i lagare, 2011
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Dominic Symington har besøgt klubben flere gange - sidst i forbindelse med vor store
1994 smagning i oktober 2014, og han har også været en gavmild vært for os i Porto. Vi
anser det alligevel for en kæmpe ære, at Dominic Symington har lovet at komme for at
kommentere vinene og fortælle om det meget specielle sted med nogle meget varierende
jord- og højdeforskelle, som giver sit eget særkende.
Smagningen kommer til at omfatte en flot vifte af deres vine fra 1989 til nu, blandt andre
de første 8 årgange og de store årgange 2007 & 2011med Capela. Bemærk, at Capela
2011kan være en smagsmæssig udfordring, da den er krydret af vores danske fødder!
Sæt kryds i kalenderen ved den 23. februar - dels til den store smagning og dels til den
efterfølgende dinner, hvor der selvfølgelig også vil indgå vine fra Quinta do Vesuvio.

Triatlon i marts og GF i april
Der er endnu to smagninger på programmet, inden klubben går på sommerferie. Den
første finder sted onsdag den 21. marts og vil vær en i klubben velkendt Triathlonsmagning, hvor vi tester forskellige huse i forskellige årgange. Temaet denne gang er
Sogrape, hvilket vil sige, at vi skal smage og sammenligne de tre kendte huse Sandeman,
Ferreira og Offley.

Smagning af Sandeman, Ferreira & Offley hos Sandeman, bestyrelsestur 2014
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Den sidste smagning inden sommerferien finder som vanligt sted i forbindelse med
klubbens generalforsamling, som er placeret tirsdag den 24. april. Temaet vil være LBV i
tre store årgange, så vi kan teste dem både som forholdsvis unge og med nogen alder.

Portvinsfestivaler
Den første mandag i november var der traditionen tro Portvinsfestival på Børsen,
arrangeret af Henrik Oldenburg. Adskillige klubmedlemmer deltog – enten i den åbne
seance eller i de mere lukkede smagninger inden. Årets pressesmagning, hvor klubben kan
sende en repræsentant, var således med Dirk Niepoort, som bød på såvel unge som ældre
vine og portvine. Foruden Niepoorts glimrende hvid- og rødvine blev der smagt syv
forskellige portvine herunder en LBV fra 1981, Colheita 1997, Vintage 2015 samt ikke
mindst to garrafeiras fra henholdsvis 1977 og 1952. Per Stenaa deltog fra klubben,
ligesom Bjarne Mouridsen medvirkede som journalist. Foruden Dirk Niepoort var der
under festivalen mulighed for at hilse på både nye og gamle bekendtskaber fra Portugal.

Børsen Portvinsfestival 2017, smagning af Niepoort
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Oldenburgs Portvinsfestival har fundet sted siden 1988, men har siden fået følgeskab af
flere andre festivaler. Den 3. februar 2018 debuterer Aarhus Portvinsdag med deltagelse
af en lang række importører. I skrivende stund er der tæt ved at være udsolgt, men flere
medlemmer af klubben har sikret sig en billet. Den 3.marts 2018 er det atter tid for
Portvinsmessen i Roskilde, som allerede kan melde om udsolgt. Der vil derfor ikke blive
arrangeret en fælles klubtur, men mon ikke en del medlemmer har købt billet? Endelig kan vi
fortælle, at Portvinsfestivalen i Vintapperstræde næste år ligger den 7.-8. september.
At der adskillige måneder inden arrangementerne er udsolgt rundt om, vidner om den
eksplosivt voksende interesse for portvin, som finder sted i Danmark. Da klubben
startede tilbage i 1989 var der ikke mange, der havde interesse for den gyldne drik. Det er
der nu - og det gælder heldigvis ikke kun ”ældre mænd med røde næser”, men også kvinder
og unge. Vi tillader os i klubben at være stolte af, at vi har været med til at udbrede
interessen og kendskabet gennem snart 30 år.

Nyt fra Portugal
Årgang 2015 har været et omdiskuteret emne i Portugal. Længe så det ud til at ende med
en bred deklarering, men flere af de store og især traditionelle engelske portvinshuse
meldte i sidste ende pas. Der blev derfor ikke tale om det, man normalt kalder en klassisk
deklarering. Men det begreb har så siden været til diskussion i bl.a. portvinsbroderskabet,
Confraria do Vinho do Porto. Hvor mange huse skal der til for, at der er tale om en
klassisk årgang? Hvordan skal Single Quinta Vintages vægtes i den sammenhæng?

Confraria 2017, fanen bæres ind
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Når der er tale om klassiske årgange har Confraria do Vinho do Porto for vane at lave
deres egen vintage, som er et blend af de forskellige huses vintages. Samtidig afholder de
også en stor smagning af samtlige deklarerede vine. Begge dele finder normalt sted i juni
måned i forbindelse med den årlige optagelsesceremoni i broderskabet, men altså ikke i år.
Men antallet af deklareringer taget i betragtning valgte broderskabet som et kompromis
alligevel at afholde en stor smagning, hvilket foregik den 7. december. Listen over vine, der
skulle smages, talte 40 vine fra 26 forskellige selskaber.

Hjemmesiden
Klubbens hjemmeside er efterhånden fint udbygget med såvel resultater fra smagninger,
mange fotogallerier med billeder fra arrangementer og ture samt en masse god vinden om
portvin. Du kan f.eks. læse information om en lang række portvinshuse, få gode tip til
læsestof og måske se dig selv på et foto i gallerierne.
Så besøg os endelig på www.vintageport.dk.

Facebook
Husk også at deltag i debatten på vores Facebook-gruppe, der i skrivende stund har 366
medlemmer, men der kommer hele tiden flere til. Her kan der stilles spørgsmål om portvin,
gives gode tip eller du kan poste noter om spændende vine, du har smagt.

Glædelig jul & godt nytår
Bestyrelsen
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