
    

The Vintage Port Club  www.vintageport.dk info@vintageport.dk 
 

Nyhedsbrev, december 2018 
 

Kære venner 
Så nærmer julens sig hastigt efter et travlt og meget spændende halvår i klubben med 

store portvinsoplevelse og besøg af gæster udefra. Vi ønsker selvfølgelig alle vores 

medlemmer en glædelig jul - og det hvad enten du sværger til LBV, Vintage, Tawny eller 

Colheita til risalamanden. Vi ønsker også alle et godt nytår og på gensyn i 2019. 

 

I dette nyhedsbrev kan du blandt andet læse mere om de nyligt afholdte smagninger og om 

de kommende samt som altid lidt nyheder fra Portugal.  

 

Top 12 Vintage m/ Roy Hersh 
Den amerikanske portvinsekspert Roy Hersh har tilbage i 2007 udarbejdet en liste, som 

han kalder for ”Top 12”. Der er ikke tale om de bedste eller dyreste portvine, han har 

smagt, men en række med stor bredde og variation, som alle repræsenterer de kvaliteter, vi 

holder så meget af. Og som ikke mindst burde være til at skaffe i handlen.  
 

Fredag den 5. oktober havde vi inviteret Roy Hersh til 

Danmark for anden gang - første gang var i 2014, hvor 

han deltog i vores store 1994 smagning i forbindelse 

med klubbens 25-års jubilæum - for at gensmage de 12 

vine. Listen og dermed smagningen omfattede følgende 

vine:  

 

Graham´s 1966, Fonseca 1970, Taylor 1977, Dow´s 

1980, Cockburn’s 1983, Fonseca 1985, Croft 1991, 

Taylor 1992, Quinta do Vesuvio 1994, Quinta do 

Noval 1997, Niepoort 2000 & Portal 2003. 

 

Det blev en spændende aften med især gode og et par 

mindre gode vinoplevelser, f.eks. var der generelt 

problemer med Cockburn’s 1983, ligesom der tydeligvis 

var flaskevariation ved et par af vinene.  
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Undervejs fortalte Roy Hersh om, hvorfor han netop havde valgt de tolv vine og øste 

generelt af sin store viden om portvin. 

 

Efter smagningen blev der vanen tro stemt om vinene. Det samlede resultat kan ses på 

vores hjemmeside, men her er den samlede Top-5: 

 

1 Graham´s 1966 

2 Fonseca 1985 

3 Taylor’s 1992 

4 Quinta do Vesuvio 1994 

5 Niepoort 2000 

 

 
Top 5 af Top 12 

 

Alt i alt en stor klubaften med gode vine og et spændende møde eller gensyn med én af 

verdens største eksperter på området. 

 

Portvinsfestival i Odense og på Børsen 
November bød på intet mindre end to portvinsfestivaler. Først lørdag den 3. november på 

Odeon i Odense, hvor Odense Portvinsfestival fik sin debut, og mandagen efter på 

Børsen i København. 
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Odense Portvinsfestival arrangeret af de to klubmedlemmer, Thomas K. Nielsen og Niels 

Strøjer, blev en fin succes, selv om der måske var lidt trængt på førstesalen i Odeon ved 

den udsolgte anden smagning.  

Portvin på Odeon, 2018 
 

Der var mange spændende portvine af såvel ældre som nyere dato og fra både nye huse 

og gamle bekendte. En lille håndfuld portugisere havde også fundet vej til messen. 

 

Arrangørerne har allerede annonceret, at festivalen finder sted igen næste år; dog under 

større forhold i DOK 5000 og under navnet Odense Portvinsmesse for ikke at blive 

forvekslet med portvinsfestivalen i Vintapperstræde i september.  
 

Festivalen på Børsen var vanen tro et tilløbsstykke, og det kunne i al fald ikke mærkes på 

fremmødet at en lignende festival havde fundet sted i Odense et par dage før. Antallet af 

importører, portvinshuse og fremmødte portugisere var fint.  

 

Den særlige master class for indbudte journalister og repræsentanter fra 

portvinsklubberne var i år lagt i hænderne på Carlos Flores fra Andresen 
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Alvaro van Zeller & Carlos Flores; Børsen 2018 

 

sammen med sin Winemaker Alvaro van Zeller skænkede Carlos Flores en lang række 

spændende Tawny og Colheitas, både hvide og røde. En fremragende smagning, og som 

altid et dejligt gensyn med et par veloplagte portvinsfolk. 

 

Efter smagningen fik et par medlemmer af bestyrelsen en lille snak med Carlos Flores 

angående et spændende tiltag i 2019, som bliver et særligt år, da vi fylder 30 år. 

 

Colheitas fra Kopke  
Årets sidste smagning plejer at fokusere på gammel fadlagret portvin. Det gjorden den 

også i år, hvor det den 21.november gjaldt huset Kopke, der regnes for det ældste, stadigt 

eksisterende portvinshus og som er kendt for netop deres fadlagrede portvine.  

 

Smagningen var arrangeret i samarbejde med Sogevinus, som ejer Kopke, hvorfor vi 

havde besøg af såvel International Business Manager Stefano Marello og Master 

Blender Carlos Alves samt importøren Kim Hansen fra Viniportugal.  

 

Stefano og Carlos fortalte undervejs om huset og vinene og svarede på mange spørgsmål.  
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Kim Hansen, Carlos Alves & Stefano Marello  

 

Smagerækken omfatter følgende kongerække af vine:  

• Colheita 2008 White & Very Old Dry White 

• Quinta S. Luiz Vintage 2009 & Kopke Vintage 2016 

• Colheita 1941, 1957, 1965, 1975, 1978, 1985, 1998, 2003 & 2008 

 

 
Deltagere i ’Gamle Colheitas fra Kopke’ 
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Efter smagningen blev der vanen tro afgivet point med nedenstående samlede Top-5 (det 

samlede resultat kan ses på hjemmesiden). 

 

1. Colheita 1941  

2. Colheita 1965 

3. Colheita 1957 

4. Colheita 1978 

5. Colheita 1975 

 

Generelt blev der givet høje karakterer og der var god enighed om, at de gamle Colheitas 

var de bedste.   

 

Aftenen bød traditionen tro også på den årlige 

julequiz:  

 

The Vintage Port Club Traditional & Extended 

Very Nasty Before Christmas Quiz 2018.  

 

Tillykke til de fire vindere. 

 

 

Vintage fra Smith Woodhouse 
Vi indleder det nye år den 15. januar, hvor vi vil smage Vintage fra Smith Woodhouse - et 

hus som jævnligt indgår i vores smagninger og det ofte med flotte resultater, hvorfor vi 

synes, at det fortjener sin egen smagning.  

 

Smith Woodhouse blev etableret tilbage i 1784 af det engelske parlamentsmedlem 

Christopher Smith, men siden kom også Woodhouse-familien ind i billedet og firmaet fik 

sit nuværende navn. Huset blev i 1960 købt af Graham´s og derfor overtaget af familien 

Symington i 1970. Druerne leveres især fra Quinta da Madelena ved Rio Torto, som 

Smith Woodhouse købte i 1976, men også fra Quinta de Vale Coelho, som ligger 

overfor en anden Symington-ejendom, Vesuvio.  
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Smagningen vil omfatte 10 Vintage 

Port fra perioden 1980 til 2011 samt 

nogle supplerende vine fra huset.  

 

Huset producerer primært Vintage 

Port. Smith Woodhouse er dog også 

leveringsdygtig i LBV, 10 års Tawny, 

almindelig ruby og Single Quinta 

Vintage fra netop Quinta da 

Madelena. 

 

Winemakers Dinner med Dirk Niepoort 
Fredag den 22. februar 2019 gælder det så Winemakers Dinner, hvor vi får besøg af en 

af de meget markante skikkelser fra Douro, Dirk Niepoort. Vi skal selvfølgelig smage en 

række af husets portvine, både Vintage og Colheitas, ligesom Niepoort også står bag 

spændende bordvine, der selvfølgelig vil blive serveret til den efterfølgende middag.  

 

 
 

Det endelige program for smagningen er endnu ikke på plads, men den foreløbige 

korrespondance med Dirk virker yderste lovende. Så vi kan godt se frem til en meget 

spændende smagning og aften, hvor der helt sikkert vil blive rift om pladserne rundt om 

bordet. Nærmere om sted og program vil følge. 
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’Blending Session’ med Ana Rosas og Ramos Pinto 
Den 20. marts får vi endnu en spændende besøg til en anderledes smagning. Master 

Blender Ana Rosas fra Ramos Pinto gæstede os ved den store 1994 smagning for snart 

fem år siden. Nu kommer hun igen og denne gang for at lære fra sig.  

 

 
Ana Rosas på arbejde 2018 

 

I samarbejde med Ramos Pinto indbyder vi til en spændende ’Bledning Session’, hvor 

Ana Rosas vil fortælle om kunsten at blende hvid portvin med alder og Tawny. Til 

lejligheden har de fremstillet en lille kasse med ’blande-udstyr’ og vine, så vi alle får lov til 

selv at prøve den svære kunst. Foruden at lege ”den lille kemiker” vil vi også smage andre 

vine fra Ramos Pinto.  

 

Generalforsamling og Vintage 2015 
Endelig slutter sæsonen med Generalforsamlingen den 29. april, hvor vi ved den 

efterfølgende smagning genopliver traditionen med at smage en helt ung årgang - nemlig 

Vintage 2015.  2015 var ellers spået til at blive en bred deklarering, men nogle af de helt 

store som Fladgates, Symingtons og Sogrape alligevel valgte ikke at deklarere og 

udsendte i stedet Single Quinta Vintage. 
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Indbydelserne til de kommende smagninger vil som vanligt blive fremsendt med mail til 

medlemmerne nogle uger inden. Og på ligeledes vanlig vis har fuldgyldige medlemmer 

førsteret ved bordet efterfulgt af passive og gæster. 

 

Nyt fra Portugal 
Efter et meget tørt år i 2017 forventede mange, at 2018 skulle være et mere normalt år. Men året 

startede igen med manglende nedbør indtil forårsmånederne, hvor der til gengæld kom kraftig regn. 

Resultatet blev, at vinene sprang ud senere, hvilket et varmt efterår dog rådede bod på. Resultatet 

blev en lille, men udmærket høst. Paul Symington skriver f.eks. i sin høstrapport, at mange af deres 

vinmarker producerede 40 % mindre end gennemsnitligt. Til gengæld forudser han, at der kan 

produceres fremragende portvin og Douro-vin, og han fremhæver især sorten Touriga Franca.  

 

Den store koncern Sogrape, der som bekendt ejer de tre portvinsmærker Sandeman, 

Ferreira og Offley, har købt en ny vingård i Alentejo, hvor de i forvejen ejer Herdade do 

Peso. Gården hedder Quinta do Centro, ligger i underregionen Portalegre og var indtil 

salget ejet af den engelske portvinsekspert Richard Mayson, som er forfatter til den 

glimrende bog ”Port and the Douro”.  

 

 
Quinta do Centro i Alentejo 

Richard Mayson skriver også om portvin i det ansete engelske vinblad Decanter, og så 

gæstede han i øvrigt klubben i 2014 og deltog i vores 1994-smagning. 
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Vila nova de Gaia er under konstant forandring. Mens vi stadig venter på resultatet af 

Fladgate Partnerships store satsning med The World of Wine, sker der hele tiden andre 

mindre nye tiltag, og flere nyere producenter etablerer sig i området, som besøges af et 

stigende antal turister og vinentusiaster. Senest gælder det Vasques de Carvalho, som 

har åbnet et besøgscenter i Gaia i Rua de Santa Marinha 19 i området bag Ramos Pinto.  

 

Hjemmesiden 

Som allerede nævnt er der nu også lister over deklarationer af vintage på klubbens 

hjemmeside – ligesom der også er blevet opdateret med fotos og resultater fra de seneste 

smagninger.  Så besøg os endelig på www.vintageport.dk.  

 

Husk i øvrigt, at der på vores hjemmeside www.vintageport.dk er lavet en liste over 

deklareringer i såvel 2015 som 2016. Vi prøver at ajourføre listen så godt som muligt, 

hvilket også gælder fremtidige deklarationer. Men vi påstår ingenlunde, at listerne er 

komplette. Kender du derfor til producenter, hvis vine ikke er på listen, må du meget gerne 

skrive til os, så de kan komme på listen. 

 

 
Facebook 
Husk også at deltag i debatten på vores Facebook-gruppe, der i skrivende stund har 445 

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 & et godt portvinsår 

 

fra hele bestyrelsen 
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