Nyhedsbrev, juni 2019
Kære venner
Det er allerede tid til Port Tonic eller måske et glas køligt pink port på terrassen. Ud over
disse sommerforslag er god fadlagret Tawny og Vintage selvfølgelig noget, der kan og bør
drikkes hele året.
Sæsonen fik vi afsluttet med en af de helt unge årgange, nemlig Vintage 2015 - og en ny
sæson begynder til september. Der er tale om en jubilæumssæson, hvor vi fejrer, at
klubben nu har eksisteret i hele 30 år.
I dette nyhedsbrev kan du læse om smagningerne det sidste halvår, og så løfter vi lidt af
sløret for det kommende års smagninger og events, selvom ikke alt er på plads endnu. Det
endelige program vil blive udsendt senere på sommeren, ligesom du også hører fra os, når
det er tid til fornyelse af medlemskab. Som vanligt får medlemmer en periode på et par
uger til at sikre sig fortsat medlemskab, hvorefter pladsen udbydes til først passive
medlemmer og derefter til alle interesserede.

Vintage fra Smith Woodhouse

Smith Woodhouse, 15. januar 2019
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Årets første smagning fandt sted den 15. januar med fokus på et portvinshus, som ofte
har været inkluderet i klubbens blindsmagninger og med fine resultater. Derfor havde
Smith Woodhouse efterhånden fortjent sin helt egen smagning.
Smith Woodhouse kan dateres tilbage til 1784 og er grundlagt af et engelsk medlem af
Parlamentet i England, Christopher Smith, der senere blev overborgmester i London.
Hans sønner fortsatte portvinshuset sammen med brødrene Woodhouse i 1818, deraf
navnet. Graham´s købte det i 1960, og da familien Symington overtog Graham’s i 1970,
fulgte Smith Woodhouse med.
Foruden Vintage producerer de LBV, 10 års og 20 års Tawny, lidt Colheita og en hvid
portvin. Richard Mayson skriver om huset:

Through the 1970s, 80s and 90s Smith Woodhouse vintage Ports have
been a consistent form, perhaps midway between Dow and Graham in style,
combining sweetness and muscular strength if a little one-dimensional
compared to their bigger and better-known brethren.

Et dusin Smith Woodhouse klar til smagning

Smagningen omfattede 10 Vintage, hvoraf én var Single Quinta fra Quinta do
Madalena i Rio Torto, fordelt over årene mellem 1970 og 2011 samt en Late Bottled
Vintage og en Crusted Port. Et par flasker var måske ikke i optimal stand, især den ene
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flaske Vintage 1997, men ingen blev dømt helt ude. Efter smagningen blev der afgivet
point efter 100-point skalaen med følgende samlede resultat:
1.

Vintage 1970 (91,16)

7.

Vintage 2003 (88,04)

2.

Vintage 1985 (90,01)

8.

Vintage 1994 (87,80)

3.

Vintage 1980 (89,94)

4.

Vintage 2011 (89,44)

10. Crusted Port (flasket 2013) (86,36)

5.

Vintage 1983 (89,00)

11. LBV 2004 (85,59)

6.

Vintage 2000 (88,37)

12. Vintage 1997 (83,41)

9.

Madalena Vintage 1996 (86,80)

Winemakers Dinner m/ Dirk Niepoort
Vores gæst ved Winemakers Dinner den 22. februar var ingen ringere end Dirk Niepoort.
Arrangementet blev afholdt i Odd Fellow Logen på Nonnebakken i Odense og bestod
af to dele: Første en stor smagning af portvine fra Niepoort og derefter selve middagen
med en fire-retters menu ledsaget af forskellige Niepoort vine fra forskellige regioner.

Dirk Niepoort, februar 2019
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Niepoort producerer hele paletten af portvin herunder deres helt egen type i form af
Garrafeira, som først lagrer på fad, derefter på Demijohns (egentlig ’tyk dame’), der typisk
er en bobleformet større glasflaske og endelig på almindelig flaske.
Dirk havde sammensat et imponerende program, hvor vi kom hele vejen rundt om typer og
niveauer. Smagningen omfattede fire flights:
✓ 10 års hvid, hvid Colheita 1917, Niepoort Ruby, Garrafeira 1948
✓ Vintage 1970, LBV 1989, Colheita 1989 og vintage 1987
✓ Pisca Vintage 2007, Bioma Vintage 2008 (økologisk), 30 års Tawny, Colheita 1957
✓ Vintage 2017 (fadprøve, netop godkendt af IVDP og siden deklareret)

Niepoort smagning før WMD
Der var tale om en åben smagning, som blev kommenteret på glimrende vis af en veloplagt
Dirk Niepoort, der også havde mange anekdoter med i lommen, ligesom han udtrykte sin
uforbeholdne holdning til de seneste års Vintage-deklarationer.
Som vanligt gav deltagerne point efter 100 point skalaen. Resultatet af afstemningen med
gennemsnitspoint i parentes blev som følger:
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1.
2.

6.

Vintage 1970 (95,10)
Garrafeira 1948 (94,19)

7.

Pisca Vintage 2007 (90,63)
8.

Colheita 1989 (90,27)

3.

Colheita 1957 (93,42)

9.

LBV 1989 (89,85)

4.

30 års Tawny (92,78)

10. Hvid Colheita 1917 (89,80)

5.

Vintage 2017 (92,05)

11. Vintage 1987 (89,76)

Bioma Vintage 2008 (91,32)

12. 10 års hvid (89.01)
13. Ruby (87,10)

Efter smagningen fulgte en lille velkomstdrink før middagen, leveret af huset. Menuen og
de tilhørende vine, som selvfølgelig kom fra Niepoort, lød:
✓ Blinis med stenbiderrogn og røget hellefisk serveret med citron, syltet fennikel, hakkede
rødløg, radiser og pisket creme fraiche. Vinen var Conciso 2016 (Dão)
✓ Langtidsstegt oksefilet med knust rosenpeber og hvidløg, hertil kartoffel Duchess med
fynsk rygeost, grillet vinter-grønt samt smørdampede rosenkål og oksesky. Vinene var
Poeirinho Garrafeira 2012 (Bairrada) og Redoma 2015 Magnum (Douro)
✓ 3 slags oste med hjemmelavet chutney og sprødt. Vinen var Niepoort Vintage 2005
✓ Tærte med hvid chokolade ganache og marinerede bær serveret på passion coulis, hertil
sprød lakrids. Vinen var Niepoort Colheita 1997

WMD med Dirk Niepoort, februar 2019
The Vintage Port Club

www.vintageport.dk

info@vintageport.dk

Blending Session m/ Ana Rosas og Ramos Pinto
Endnu en spændende gæst besøgte os den 20. marts. Masterblender Ana Rosas fra
Ramos Pinto deltog i sin tid i vores store smagning af Vintage 1994. Denne gang gjaldt
det kunsten af blende portvin, som hun gav en lille master-class i.

Ana Rosas & The Blending Kit

Ramos Pinto havde venligst fremstillet nogle meget flotte bokse til deltagerne. Hver boks
indeholdt et basisblend af deres White Reserva og tre små flasker med ældre vine (en 12
års hvid, en 18 års hvid og en hvid Colheita fra 1964) til at give den endelig dybde og
karakter. Udstyret med pipette og måleglas gik deltagerne herefter selv i gang med at
blende i håb om at kunne ramme det rigtige forholdstal og dermed få vinen til at smage som
det færdige blend, som vi ligeledes fik serveret. Det var en svær øvelse, som du kan læse
mere om i denne reportage fra Vinbladet (http://vinbladet.dk/blending-for-begyndere/).
Efterfølgende smagte vi en længere række af vine opdelt i flere flights:
✓

Porto Branco 1884

✓

Andriano Reserva, 10, 20, 30 års Tawny

✓

Ramos Pinto Vintage 1994, Quinta da Ervamoira 1994, Quinta do Bom Retiro 2014

✓

Ramos Pinto Vintage 2017 (fadprøve), Quinta da Ervamoira Vintage 2017 (fadprøve)

✓ Ramos Pinto Vintage 1982
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En spændende og alsidig aften, som altså både bød på en teknisk del, hvor vi selv fik lov,
gammel hvid portvin, hele Tawny-serien samt unge og ældre Vintage.

Smagning med The Blending Kit

Generalforsamling og Vintage 2015
Årets Generalforsamlingen fandt sted den 29. april og blev efterfulgt af en smagning af
den unge årgang, Vintage 2015.
På Generalforsamlingen blev såvel beretning som regnskab godkendt uden større
bemærkninger. Ingen af de to indkomne forslag blev vedtaget, men bestyrelsen slog dog
fast, at den aktivt vil bestræbe sig på at efterleve intentionerne i begge. For det første ved
fremover så vidt muligt at udsende beretning og regnskab inden Generalforsamlingen, så
deltagerne har mulighed for at læse begge igennem først. For det andet ved så vidt muligt
at sørge for, at alle medlemmer har mulighed for at deltage i smagningerne.
Endelig var der genvalg af Per Stenaa, Bjarne Mouridsen og Henrik Gorm Nielsen til
bestyrelsen samt til revisor Gert Jessen. Bente Schødts blev valgt som 1. suppleant,
Henrik Hansen som 2. suppleant og endelig blev Thomas Storm Hansen valgt som
revisorsuppleant.
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Smagningen af Vintage 2015 omfattede 12 vine, fordelt på en blanding af store kendte
huse og brands, vi ikke smager så ofte, og klassisk Vintage fra de huse, der deklarerede
året som Single Quinta Vintage.
Smagningen omfattede Cockburn´s, Taylors Quinta de Vargellas, Ramos Pinto,
Fonseca Guimaraens, Niepoort, Quinta do Vesuvio, Dow´s Quinta Senhora da
Ribeira, Quinta do Noval, Quinta da Romaneira, Graham´s Stone Terrace, Pintas og
Quinta Vale de Maria.
Det var en svær øvelse, da vinene i deres helt unge alder er domineret af frisk frugt og
tanniner og uden mange af de typiske karaktertræk, som kendetegner de forskellige huse.
Med andre ord var lighederne større end forskellene.

Vintage 2015 line up, april 2019

Efter smagningen blev der afgivet point med følgende Top 5 som resultat:
1. Vale Maria (91,24)
2. Vesuvio (91,13)
3. Quinta do Romaneira (90,81)
4. Pintas (90,67)
5. Stone Terrace (90,38)
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Confrariatur i juni
Bestyrelsen er i år tilstede ved Confraria-festen med en mindre delegation bestående af
Jan Søgaard, Per Stenaa og Erik Pedersen ligesom der også vil være deltagelse af
nogle af klubbens medlemmer.
Formålet med denne korte tur er blandt andet at pleje klubbens interesser i forbindelse
med det kommende jubilæumsår og dels som forberedelse til klubturen i september.

Confraria dinner 2016

Turen i juni er endnu ikke planlagt i alle detaljer, men udover at deltage i selve Confraria,
ser bestyrelsen frem til møder med Carlos Flores, Alvaro Van Zeller, repræsentanter fra
Fladgate og Symington med flere samt få skabt en endnu tættere kontakt til Confraria.

30 års jubilæumssæson
Klubben blev etableret i efteråret 1989 som Den fynske Portvinsklub. Det betyder, at vi i
år kan fejre 30-års jubilæum, hvilket helt naturligt vil præge den kommende sæson. Som
vanligt tilbyder vi en række spændende smagninger, men derudover vil der også være nogle
særlige jubilæumsarrangementer.
Vi kan allerede nu nævne følgende særlige jubilæumsevents:
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Klubben tager på jubilæumstur til Porto og Douro i september måned (se senere).

Besæg på Quinta S. Luiz, klubtur 2016

Jubilæumssæsonen vil vi indlede med et historisk view og gensmager udvalgte vine, som har
brilleret ved vores smagninger gennem de 30 år, der er gået.
Fredag den 1. november får vi fornemt besøg, idet portvinsbroderskabet Confraria do
Vinho do Porto kommer til Danmark for at fejrer vores jubilæum sammen med os. I den
anledning vil der både være reception om eftermiddagen og middag om aftenen. Nærmere
detaljer vil følge senere, men sæt allerede nu et stort X i kalenderen.
Angående årets andre smagearrangementer er meget stadig i planlægningsfasen, men vi
kan løfte sløret for, at vi bl.a. skal have vores traditionsrige julesmagning med Quiz, som i
anledning af jubilæet primært vil omhandle 30 års Tawny, ligesom vi forventer at tilbyde en
Colheita Triatlon samt en bred Vintage 1970 smagning på den anden side af nytåret, da
årgangen jo fylder 50 år i 2020.
Endelig har vi et par gode forslag til Winemakers Dinner i støbeskeen, men her skal vi
først forhandle med vores venner i Portugal.
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Graham’s 1970 (klubbens tekniske smagning 2010)

Jubilæumstur i september
På klubbens jubilæumsdato den 13.9. tager 16 medlemmer af sted på en klubtur, hvilket
også er et 20-års jubilæum for den første officielle klubtur i 1999.
Der har været meget stor interesse for at deltage, så bestyrelsen måtte desværre vælge at
begrænse deltagelse til kun at omfatte klubmedlemmer.
Denne gang bliver der en del nye oplevelser for deltagerne. Vi skal naturligvis besøge
både gammelkendte og nye steder i Porto, men mere interessant går turen også helt ud til
den spanske grænse efter en overnatning i Pinhão.
Nær den spanske grænse skal vi besøge Alvaro van Zellers nye projekt i Pocinho og et
par steder mere. Vi håber også at der bliver tid til at besøge Coa Park, hvor der er
udgravninger af helleristninger, som er over 24.000 år gamle.
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Klubbesøg på Quinta do Ervamoira, 2009

Disse ligger meget tæt på Quinta do Ervamoira, så her kombinerer vi kultur med portvin,
hvilket ikke er nogen ringe kombination. Mere om turen i kommende nyhedsbrev.

Portvinsfestivaler i efteråret
Traditionen tro er der Portvins Festival i Vintapperstræde, i år den 6. & 7. september.
Mon ikke en del af klubbens medlemmer kigger forbi? Arrangørerne udvidede sidste år
med festival i Svendborg og i år kommer Vejle også til. De bliver afholdt den 14.
september i Vejle og den 28. september i Svendborg. Læs mere på portvinsfestival.dk
I november følger så først Odense Portvinsmesse og Henrik Oldenburgs Portvinsfestival
på Børsen. Odense Portvinsmesse, som debuterede sidste år, finder i år sted lørdag den
2. november på DOK 5000. Læs mere her: http://odenseportvinsfestival.dk/

Deklareringer 2017
Der er allerede indløbet adskillige deklareringer og tilbud på en primeur køb til vores
medlemmer. Og hvem ved, måske vil flere følge efter.
Året 2017 endte med en bred deklarering, hvilket ikke var overraskende, når de positive
meldinger forinden tages i betragtning. Til gengæld var det overraskende, at både
Symington Family Estate og Fladgate Partnership valgte at deklarere 2017 ovenpå
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deres deklareringer i 2016 - altså en usædvanlig back-to-back deklarering. Om vi dermed
skal vinke farvel til den gamle tommelfingerregel om tre klassiske årgang pr. årti, er for tidligt
at konkludere, men en del kan i al fald tyde på, at der er nye tider på vej.

Vintage 2017; Fladgate

Husk i øvrigt, at der på vores hjemmeside www.vintageport.dk ligger en liste over
deklareringer i 2015, 2016 og nu også 2017. Vi prøver at ajourføre listen så godt som
muligt, hvilket også gælder fremtidige deklarationer. Men vi påstår ikke, at listerne er
komplette. Kender du til producenter, hvis vine ikke er på listen, må du meget gerne skrive
til os.
Husk også at følge med i hjemmesidens mange andre informationer, herunder de stadigt
mere fyldige gallerier med billeder fra smagninger, WMD, ture til Portugal oma.

Lancering af Vintage 2017
De tre store portvinsproducenter, The Fladgate Partnership, Symington Family
Estates og Quinta do Noval, har skabt en tradition for at gå sammen om at lancere deres
Vintage portvin, når der er tale om en klassisk deklarering. Dette skete her i maj måned
med Vintage 2017, og for første gang var Danmark med på turnéplanen, hvilket må ses
som en stor anerkendelse af danskerens interesse for portvin, som den bl.a. kommer til
udtryk ved det voksende antal portvinsfestivaler og -klubber.
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Vintage 2017 blev præsenteret af disse flotte herrer på Hotel d´Angleterre.

Det fremmødte panel bestående af Adrian Bridge og David Guimaraens fra The
Fladgate Partnership, Charles og Dominic Symington fra Symington Family Estates og
Christian Seely og Carlos Agrellos fra Quinta do Noval og Quinta da Romaneira
skiftedes til at præsentere vinene.

Vintage 2017 klar til smagning

Klubben var inviteret med til deres Preview Tasting, som fandt sted på Hotel
d´Angleterre i København og omfattede en masterclass og en walk around smagning.
Desuden deltog flere af klubbens medlemmer.
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Et flot arrangement, hvor følgende perlerække af Vintage 2017 blev smagt:
Cockburn´s, Croft, Croft Roeda Serikos, Dow´s, Fonseca, Graham´s, Graham´s The
Stone Terraces, Krohn, Quinta do Noval, Quinta do Noval Nacional, Quinta da
Romaneira, Taylor´s, Taylor´s Vargellas Vinha Velha, Quinta do Vesuvio, Capela do
Vesuvio og Warre´s.

Nyt fra Portugal
Apropos Vintage 2017 er der kommet endnu en enkeltmarksvin på markedet. Blandt
årets deklarationer fra Fladgate Partnerskip finder vi således Croft Quinta da Roêda
Sērikos. Navnet på marken refererer til firmaets tidligere involvering i silkeproduktion, og
ifølge winemaker David Guimaraens også til vinens silkebløde tekstur.
Enkeltmarksvine synes at vinde øget popularitet hos såvel producenter som forbrugere,
hvilket måske er lidt paradoksalt, da det altid har heddet sig, at det bedste resultat fås ved
at blende vin fra forskellige marker og quintaer i Douro. Foruden Sērikos kan nævnes
Graham´s The Stone Terraces, Quinta do Vesuvío Capela, Taylor’s Vargellas Vinha
Velha og ikke mindst Quinta do Noval Nacional.

Paul Symington, 2019
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Den fornemme ”Lifetime Achievement Award”, som uddeles af Institute of Master Wine
for en livslang indsats i vinens verden, er for første gang tildelt en portugiser. Paul
Symington, som nyligt er trådt tilbage fra spidsen af familieforetagendet, fik prisen
overrakt i forbindelse med Vinexpo i Bordeaux i maj måned.
Han følger dermed i fodsporet på så kendte vinfolk som Robert Mondavi (2005),
Marchese Piero Antinori (2007), Jean-Michel Cazes (2011), Baroness Philippine de
Rothschild (2013), Hugh Johnson (2015) og Miguel Torres (2017).
Taylor´s åbner i Lisboa - Portvinshuset Taylor´s er nu også til stede i Lissabon, hvilket
sikker vil glæde portvinsentusiaster, der besøger hovedstaden. Taylor´s åbnede den 22.
maj en vinbar og butik i Rua Cais de Santarém 6-8 for foden af Alfama. Her vil det være
muligt at købe vin på glas og flaske.
Ingen kender endnu resultatet af Brexit, men at det vil få betydning for portvinsverdenen
er givet. For det første er Storbritannien en stor importør af portvin, ligesom en del handel
med gammel portvin foregår via Storbritannien, og her vil usikre valutakurser og uvished om
toldregler have stor betydning.
For det andet vil landet efter udtrædelse i princippet ikke være forpligtet til at overholde
EU´s regler om, at Portvin kun må kaldes Portvin, hvis det er produceret i det
demarkerede område i Nordportugal. Men mon ikke englændere også fortsat vil undlade
at kalde australsk eller sydafrikansk Tawny og Vintage for Portvin?

Facebook
Husk også at deltag i debatten på vores Facebook-gruppe, der i skrivende nærmer sig
500 medlemmer. Her kan der stilles spørgsmål om portvin, gives gode tip eller du kan poste
noter om spændende vine, du har smagt.

God sommer fra bestyrelsen
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