Nyhedsbrev, december 2019
Kære venner
Det sidste halve år har stået i vores 30-års jubilæums tegn - og for bestyrelsen i de sidste
par år. Vi mener, det har været spændende med forskellige jubilæumsaktiviteter på højt
niveau. Ikke mindst vil vi gerne fremhæve den store opbakning, vi fik fra Portugal i
forbindelse med Confraria do Vinho do Portos besøg i Odense, hvor klubben som den
første klub i verden ærefuldt blev optaget med den fornemme rang af Infanção.

Klubben v/ Erik Pedersen optages

Broderskabets besøg i Danmark var også et vidnesbyrd om portvinens popularitet i
Danmark. Vi hører ofte fra vores portugisiske venner, at den entusiasme og den viden, de
møder i klubben og på festivaler, er helt enestående. Dertil kommer den kendsgerning, at
importen af portvin stiger år for år, så vi efterhånden rangerer højt på listen.
Den seneste opgørelse fra Vin og Spiritus Organisationen i Danmark, dækkende året
2018, viser en fremgang for portvin på hele 21 % i forhold til året før - og importen ligger i
dag faktisk dobbelt så højt som i 2010. Det kan man kun kalde en utrolig vækst. Faktisk er
Portugal generelt også gået frem i statistikken, men det er altså især portvin, der rykker.
I dette nyhedsbrev ser vi tilbage på de forskellige smagninger og events fra klubturen i
september til 30-års smagningen sidst i november. Slutteligt ser vi selvfølgelig også frem
mod næste års smagninger, da vi jo er klar til at tage hul på de næste 30 år.
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Frem til da vil vi gerne ønske alle medlemmer og læsere af nyhedsbrevet en rigtig glædelig
jul og et godt nytår. Portvin drikkes hele året og derfor selvfølgelig også i julemåneden,
hvad enten du har en af de efterhånden meget populære portvinsjulekalendere eller bare
nyder et glas i ny og næ.

Klubtur i september
I anledning af klubbens 30-års jubilæum deltog 14 medlemmer på turen til Porto og
Dourodalen fra den 13. september og en uge frem. Første indkvarteringssted var Hotel
House Ribeira, som ligger meget centralt tæt på kajen på Portosiden af Dourofloden.

Fad nr. 199 og nr. 828 - med en helt unik 30-års Tawny

Lørdag formiddag var første besøg hos Carlos Flores på Andresen, hvor vi smagte flere
af hans elegante Tawnies, men hovedattraktionen var at smage fadene nr. 199 & 828, som
var klubbens 30-års jubilæumsvin. Det blev en højtidelig og emotionel smagning, og alle var
mere end godt tilfredse med resultatet.

Besøg hos Andresen, Carlos Flores & klubbens jubilæumsvin
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Søndag stod på tre besøg: nemlig Dalva fulgt af Splash på Roof Top baren på Porto
Cruz, Cockburn’s og Pocas.
Mandag morgen var der afgang med toget fra Sao Bento til Pinhão og hotel Rural Silval,
som samtidig er Quinta do Silval med portvinsproduktion.

Seks medlemmer i lagaren på Quinta do Silval

Efter en kort frokost på terrassen med den storslåede udsigt ud over Pinhão-dalen blev vi
hentet i minibus og bragt til den på mange måder imponerende 412 ha store Quinta
Romaneira, hvor vi blev flot serviceret af en meget behagelig og vidende Marissa.
Vi sluttede af efter en rundtur på quintaen i et nyt tastingroom med flot udsigt, hvor vi
smagte 4 bordvine i årgang 2017 og 6 portvine, hvor finalen var en flot 40-års Tawny.
Aftenen blev tilbragt som ’get together party’ med besøg af de Joana og Isabel fra Bulas
og João fra Quinta do Infantado.
Inden vi skulle med toget mandag formiddag, kunne vi nå et besøg med en god smagning på
Quinta do Roeda, som ligger smukt og tæt ved floden. Efter ankomsten til Pocinho tog vi
direkte ud til Quinta Vale Meão, hvor vores vært Luisa Olazabal tog imod os. Efter en
rundtur i produktionen og en fin smagning i et lokale med flot panoramaudsigt blev der
indtaget en glimrende frokost udenfor det legendariske hovedhus med eget kapel, hvor det
hele emmer af historie og fascinerende arkitektur flankeret af Dannebrog i dagens
anledning.
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Besøg hos Vale Meao & Luisa Olazabal

Efter frokosten blev vi hentet af vores uvurderlige transportteam, som kørte os til
Spahotel Longroiva Terma/Spa. Aftenens middag blev indtaget i selskab med Sofia
og Alvaro van Zeller samt Peter og hans familie. Onsdag startede med en kulturel udflugt
til det nye hellerist-museum, hvor vi så alle de fredede fossiler fra området, som er på
UNESCOS liste. Efter rundturen kørte vi ud til Ramos Pintos noget afsidesliggende
Quinta de Ervamoira, hvor vi indtog en frokost på den udendørs terrasse.
Efter frokost stod den på hårdt arbejde på Alvaros nyerhvervede Quinta do Saiao, som
ligger helt ned til Dourofloden. Det er stadig så nyt, at der endnu ikke er elektricitet. For
flere af deltagerne blev der også anledning til en dukkert i floden.
Vi blev udstyret med en arbejdsuniform, så vi kunne gå i gang med drueplukningen, hvor der
gik så meget sport i det, at Kaj meget tidligt kom til at klippe sig i fingeren og han måtte til
behandling - på sin fødselsdag.
Arbejdet blev først indstillet, da der ikke var flere tomme plukkekasser, og med det som var
plukket i forvejen, blev det til 128 kasser, som blev kvast og fodtrådt. Det blev til i alt
2.000 liter. Lønnen blev herefter udbetalt i naturalier i form af lidt spiseligt, kolde cervejas
og en madeira fra 1880.
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På plukkearbejde hos Alvaro van Zellers Quinta do Saiao

Torsdag formiddag gik turen den lange vej tilbage til Porto, hvor sidste nat blev tilbragt på
Hotel Universal i midtbyen. Inden aftenens arrangement blev der tid til en hyggesmagning
på Bulas portvinsbar, hvor Joana og Isabel igen sørgede godt for os.
Om aftenen havde vi den store finale med besøg og middag på det legendariske Factory
House, som har så meget historie og tradition, at det næsten ikke er til at fatte.

Gruppefoto på trappen i Factory House
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Til ære for os blev der selvfølgelig blandt andre serveret Graham 30-års Tawny og en
Vesuvio Vintage 1989. Vores vært denne aften var António Marquez Filipe og klubbens
gamle ven Gustavo Devesas dukkede også op.
Inden turen hjem fredag eftermiddag nåede vi et meget interessant besøg på
portvinsinstituttet under kyndig vejledning af Paolo Pinto.
Vi er sikre på, at alle kom beriget hjem med nye store portvinsoplevelser.

En tur Down Memory Lane
Vores fødselsdagssmagning fandt sted den 25. september; altså lidt senere end selve
dagen, da the Vintage Port Club blev grundlagt den 13. september 1989 i Odense under
navnet Den Fynske Portvinsklub. Som tema havde vi inviteret alle medlemmer en tur
Down Memory Lane i form af et tilbageblik på nogle af klubhistoriens mindeværdige
smagninger. Der var tale om vine, der enten har udmærket sig ved en eller flere smagninger
eller på anden vis har haft betydning for klubbens historie.

De 11 vine til Memory Lane smagningen

Vinene blev kommenteret undervejs af Erik Pedersen og Peer Skov-Madsen, hvorfor de
ikke blev smagt blindt. Smagningen omfattede følgende 11 portvine:
•

The Vintage Port Club White Colheita 1989 fra Barão de Vilar: Vores jubilæumsvin
lavet af winemaker Alvaro van Zeller i forbindelse med vores 25-års jubilæum i 2014.

•

Andresen Colheita 1982: En vin vi har smagt med succes flere gang i klubben. Den
indgår i øvrigt som en af basisvinene i vores nye 30-års Tawny jubilæumsvin fra Andresen.
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•

Kopke 40 Years Tawny: Har været en populær vin ved flere smagninger og ved
Winemakers dinner i 2016, hvor Carla Tiago og Sonia Figueira gæstede os.

•

Quinta do Infantado Vintage 1999: Medlemmer blev inviteret i lagaren af João under
klubbens første besøg i Douro i 1999.

•

Quinta do Infantado Vintage 1992: Smagt med succes flere gange og fik f.eks.
andenpladsen ved Infantado-smagning i 2002.

•

Romariz Vintage 1991: Vinen blev i en del år benyttet som referencevin under smagninger.

•

Rozès Vintage 1991: Har været på programmet en del gange. Fik en delt 1. plads ved en
smagning af Vintage 1991 i 2005 og blev nr. 2 ved Rozès smagning i 2012.

•

Warre´s Vintage 1994: Smagt første gang i marts 1997, hvor vi prøvesmagte Vintage
1994. Warre var sammen med Fonseca og Vesuvio blandt de bedste. Også højt placeret
ved en ren Warre smagning i 2000, ligesom den indgik i den store 1994 smagning i 2014 i
anledning af vores 25-års jubilæum.

•

Fonseca Vintage 1985: En klassiker, som altid placerer sig flot. Vandt f.eks. vores
Triatlon-smagning i 2015 i selskab med Grahams, Noval og Ramos Pinto.

•

Dow´s Vintage 1980: Smagt første gang i klubben ved Dow-smagning i april 1995. Indgik
også i smagning af Vintage 1980 i 2001. Sammen med 1966 og 1970 udmærkede den sig
ved klubbens tredje Dow smagning i februar 2008.

•

Taylor´s Vintage 1977: Smagt mange gange i klubben. Første gang ved Taylor
smagningen i marts 1990, hvor den blev kåret som bedste vin. Indgik også i klubbens 5-års
og 10-års jubilæumssmagning i henholdsvis 1994 og 1999. Sidstnævnte var første gang
med så mange til en smagning at vi måtte have to flasker af hver vin. I 2003 blev den bedste
vin sammen med 1985 ved en Taylor-smagning, og den kom på en 5. plads ved vores
Winemakers Dinner i 2009 i selskab med Nick Heath.

Der blev ikke afgivet point efter smagningen, men flere fremhævede Taylor´s 1977 som
aftenens bedste. En samlet oversigt over smagninger i klubbens historie – se den her:
https://vintageport.dk/wp-content/uploads/2019/08/FPK-portvinssmagninger.xls

Confraria og jubilæumsfest
Fredag den 1. november var tiden kommet til hovedmenuen i vores jubilæumsfejring. Vi
havde op til arrangementet arbejdet i et par år på at kunne fejre de 30 år sammen med
portvinsbroderskabt, Confraria do Vinho do Porto. Planerne udviklede sig en del
undervejs, så broderskabet ikke alene var med til aftenens festmiddag, men også afholdt en
ceremoni på Odense Rådhus om eftermiddagen.
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Hele fem portugisere stod for ’Master Class’ smagningen
Den festlige dag begyndte med en Master Class, som portvinsinstituttet (IVDP) stod
bag.
På billedet ses Ana Brochado fra IVDP, Jorge Rosas fra Ramos Pinto, João Machete
fra Sogevinus (Kopke), Gilberto Igrejas fra IVDP og Paulo Russell-Pinto fra IVDP.
Klubben havde egentlig ikke noget med smagningen af gøre, men havde dog sørget for
rammerne i form af vores vante lokaler hos UBN, ligesom IVDP lånte vores glas.

De 5 flotte vine – alle med et 7-tal

Flere af klubbens medlemmer blev inviteret til smagningen, som havde fokus på ’The
Magnificent 7’ omfattede følgende vine: Blackett Vintage 2017, Dalva White Colheita
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2007, Ramos Pinto Vintage 1997, Kopke Colheita 1987 og endelig Quinta de Boeira
Very Old Port (1917).
Om eftermiddagen blev broderskabets ledelse (Chancelaria) og Portugals Ambassadør i
Danmark Rita Laranjinha officielt modtaget på rådhuset af borgmester Peter Rahbæk
Juel, som viste rundt blandt andet i byrådssalen.

Den fyldte festsal på Odense Rådhus lige før ceremonien går i gang

Derefter var tiden kommet til selve ceremonien, som blev afholdt i vanlig højtidelig, men dog
alligevel også afslappet stil - og overordnet samme opskrift, som ceremonierne i Porto.
Tidligere har det været reglen, at der kun blev afholdt optagelsesceremonier uden for
Porto, hvis der var tale om lande uden for Europa. Den praksis har broderskabet nu
ændret. Før Odense afholdtes ceremonier i Sankt. Petersborg, Moskva og Paris, og et
par dage senere fandt der ligeledes en ceremoni sted i København.
Ceremonien løb af stablen i den flotte Festsal og blev indledt med indmarch, hvor de
kappeklædte portvinsbrødre gik i spidsen foran de kommende medlemmer, hvoraf tre blev
optaget med den fornemme rang af Infancão og de øvrige som Cavaleiro.
Første æresmedlemmer var borgmester Peter Rahbæk Juel og ambassadør Rita
Laranjinha.
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Chancelaria og alle de nye optagne medlemmer

Dernæst var det The Vintage Port Clubs tur til at modtage den fornemme hæder, som en
tak for de 30 års indsats i portvinens navn, hvorfor formand Erik Pedersen på klubbens
vegne blev iklædt kappe og sort hat. En stor hæder, som vi alle kan være meget stolte
over, idet det vidner om det høje niveau og klubbens gode ry i Portugal.
Blandt de øvrige nye medlemmer var endnu et par æresmedlemmer i form af rådmand Jane
Jegind og direktør for H. J. Hansen Jens Hempel-Hansen, ligesom flere af klubbens
medlemmer var med på listen. Vi kan således bl.a. ønske tillykke til Claus Villumsen Larsen
fra Give, Rune Gustavsen fra Norge og Ulrik Rasmussen fra Odense.

David Guimaraens godkender broderskabets egen portvin
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Efter optagelserne holdt Chanceler George Sandeman en lille hyldesttale til portvinen
og kældermester David Guimaraens godkendte broderskabets egen 10-års Tawny, der
blev serveret til alle fremmødte; vel på den pæne side af 150.
Efter ceremonien blev der marcheret med Skoleorkester og broderskabets ledelse i
spidsen fra rådhuset til Odd Fellow Palæet i Odense, hvor festmiddagen i anledningen af
besøget og 30-års jubilæet for The Vintage Port Club fandt sted og omkring 100 deltog
i den flotte aften.

Optoget ankommer til Odd Fellow Palæet

Her blev der først nydt et glas af klubbens egen 30-års jubilæums Tawny fra Andresen,
hvis direktør Carlos Flores dos Santos og winemaker Alvaro van Zeller også var til stede
og kommenterede vinen.
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Erik Pedersen takker alle for opbakningen til klubbens 30-års fødselsdag

Derefter fulgte en fire-retters menu med vine fra Douro DOC og 20-års Tawny fra
forskellige huse, venligt sponseret af vores gæster, samt ikke mindst Confrarias egen
Vintage 2000, der blev præsenteret af David Guimaraens.

30-års Tawny
Årets julesmagning havde i anledning af vores 30-års jubilæum fokus på Tawny og
Colheitas af samme alder. Smagningen fandt sted tirsdag den 26. november. Vi har i
klubben faktisk aldrig tidligere udelukkende haft 30 Years Old Tawny på programmet,
selvom en række 30-års vine har været smagt ved forskellige lejligheder, herunder f.eks. ved
20- og 30-års arrangementet i november 2017.

Aftenens flotte 30-års vine klar til smagning
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Det var en pænt stor smagning med 14 vine - og udsolgt med 45 deltagere.
På programmet var følgende vine:
DR (Quinta da Levandeira do Roncão) - Niepoort - Bulas - Ramos Pinto - Blackett (Quinta
de Brunheda) - Kopke (30 + Colheita1989) - Quinta das Lamelas - Graham's - Palmer (Barão
de Vilar) - Quevedo (White) - Maynard's (White Colheita 1989) - San Leonardo (Quinta do
Mourao) - Andresen (unik klubvin).

Resultatet af afstemningen efter smagningen ved tre borde gav følgende 7 topplaceringer,
hvor der var stor trængsel i toppen - med faktisk kun ét enkelt point mellem nr. 1 og nr. 7.
Med lidt god vilje kunne vi kåre én vinder og 6 andenpladser:
✓ Graham’s

(91,19)

✓ Blackett

(90,66)

✓ Bulas

(90,60)

✓ Taylor’s

(90,47)

✓ Palmer

(90,41)

✓ Kopke

(90,33)

✓ Andresen

(90,18)

Lamelas med 86,48 og Niepoort med 85,81 skilte sig ud og endte helt i bunden. Begge
havde bundplaceringer ved alle tre borde, så det kan svært blot være én dårlig flaske, der
trækker ned. En vin som Taylor’s vandt faktisk to borde, men faldt igennem ved det
tredje, så gennemsnittet endte med en fjerdeplads. Alt i alt en flot og alsidig smagning af
30 år gamle vine, hvor vores egen jubilæumsvin fra Andresen viste sig som yderst værdig
spiller blandt de mange andre store 30-års Tawny denne aften.
Aftenens julequiz levede også i år op til sit ry som både drilsk og udfordrende, og selvom
en række af spørgsmålene var gengangere fra tidligere år, lykkedes det ikke for nogen at få
pladen fuld. Men tre vindere fik vi kåret - og de gik hjem med en god flaske hver.

30-års jubilæumsportvin og -bog
I forbindelse med fødselsdagen udkom også den tredje udgave af vores klubbog.
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Bogen er denne gang på hele 44 sider og skrevet på engelsk, da det primære formål er at
benytte den som gave til vores portugisiske og internationalt samarbejdspartnere for på
den måde at udbrede kendskabet til klubben. Bogen, ”The first 30 years - in the service
of Port”, fortæller i ord og billeder klubbens historie gennem de første 30 år, herunder om
smagninger, Winemakers Dinner, ture til Portugal og ikke mindst samarbejdet med en lang
række portvinshuse.

Klubbens ’30 Years Old Tawny’ blev præsenteret af Carlos Flores

Et andet jubilæumstiltag var lanceringen af vores helt egen 30-års Tawny skabt i
samarbejde med Andresen - og dermed med Carlos Flores dos Santos og winemaker
Alvaro van Zeller. Vi er yderst tilfredse med resultatet og den høje kvalitet - og ikke
mindst med, at det lykkedes os at overtale Andresen til at lave en 30-års Tawny, idet
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huset aldrig har produceret en sådan før. Vores medlemmer har også taget vel imod den –
og der er stadig nogle flasker tilbage til salg, så I kan stadig nå at få købt den unikke vin.
Kontakt klubben på info@vintageport.dk og bestil gerne inden jul.

Vintage 1970
Efter velfortjent juleferie og en festlig nytårsaften fortsætter jubilæumssæsonen i 2020.
Årets første smagning bliver en exceptionel mulighed for at smage vine af høj kvalitet fra
en meget spændende årgang. Foruden at fejre vores eget jubilæum fejrer vi nemlig 50-året
for Vintage 1970 med en stor smagning torsdag den 16. januar, hvor vi vil servere en
perlerække af de bedste vine fra årgangen.
Et spændende spørgsmål er, om denne klassiske årgang er på toppen nu eller har den
toppet - eller hvilke der stadig er på vej op?
Vi skal smage følgende Vintage fra 1970: Smith-Woodhouse, Taylor’s, Warre, Dow’s,
Fonseca, Graham’s, Noval, Sandeman, Delaforce med flere.

Winemakers Dinner med Poças
Winemakers Dinner finder traditionen tro sted i februar; denne gang fredag den 7.
februar 2020. Vi får besøg af Pedro Poças Pintao fra det familieejede portvinshus Poças.
Vine fra Poças er jævnligt indgået i vores smagninger, men fortjener nu et særligt fokus,
hvorfor Pedro vil kommentere et stort udvalg af husets portvine.

Pedro Poças Pintao og winemaker André Barbosa
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Ved den efterfølgende middag vil vi selvfølgelig også smage en række af husets
udmærkede bordvine.

Triatlon
I marts måned følger en anden traditionsrig smagning, nemlig en triatlonsmagning. Denne
gang er det dog ikke Vintage, men Colheitas, der vil være på programmet den 19. marts,
når vi smager flere huse op mod hinanden i udvalgte årgange.

GF og de nye Vintages
Sæsonen slutter selvfølgelig med årets generalforsamling efterfulgt af en smagning af de
nye Vintage årgang. Da der jo er kommet flere udmærkede årgange i træk, vælger vi at slå
årgang 2016 og 2017 sammen, så vi kan teste nogle af de mange nye vine. Smagning og
generalforsamling finder sted den 4. maj på UBN.

GF i 2011 med smagning af Vintage 2007

Portvinsfestivaler i efteråret
Efteråret har også budt på flere portvinsfestivaler med deltagelse af medlemmer fra
klubben. Den 6.-7. september var der således Portvinsfestival i Vintapperstræde,
arrangeret af et af vores medlemmer, Jakob Søfelde-Hansen. Festivalen blev suppleret
af et par endagsfestivaler i henholdsvis Svendborg og Vejle.
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Dagen efter vores jubilæumsfest, nemlig lørdag den 2. november, var der for andet år
Odense Portvinsmesse med to smagerunder på DOK 5000. Som sidste år var det vores
to medlemmer Niels Strøjer og Thomas K. Nielsen, der stod bag arrangementet.

Ana Rosas fra Ramos Pinto ved arrangementet på Børsen

Og allerede om mandagen gik det traditionen tro løs på Børsen i København med Henrik
Oldenburgs portvinsfestival, hvor der bl.a. blev afholdt en Master Class ved Jorge
Rosas og masterblender Ana Rosas fra Ramos Pinto, hvor de indbudte fik mulighed for at
blende en 30-års Tawny.
Endelig skal det nævnes, at Wines of Portugal i oktober afholdt et fremstød for
portugisisk vin i København, hvor der også blev serveret portvin.

Nyt fra Portugal
Portvinshusene bliver mere og mere synlige i området omkring Rua das Flores i Porto - og
altså på modsatte side end Gaia, hvor alle lagrene er. Senest har Sogevinus således
åbnet en butik i Rua das Flores, som har udviklet sig til en rigtig forlystelsesgade med
gode restauranter, caféer, vinbarer og altså portvinsbutikker.
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Sogevinus nye butik, her med Kopke i vinduet

Med den stigende turisme i Douro-dalen følger selvfølgelig også et stigende antal hoteller
herunder overnatningsmuligheder på forskellige Quintaer. På klubbens tur i september
blev Spahotel Longroiva således afprøvet, og siden er der åbnet et helt nyt hotel med 29
værelser på Quinta de Ventozelo - ejet af Cruz-koncernen, som også tæller Dalva. Der
produceres såvel bordvin som portvin på Ventozelo, som også deklarerede en Vintage
2017. I Porto og Gaia kommer der selvfølgelig også nye overnationsmuligheder til. Quinta
da Boeira har f.eks. åbnet Boeira Garden Hotel Porto Gaia i haven ved Quintaen.
Selv om vi alle har fores favoritter blandt de klassiske portvinshuse, er det en fornøjelse at
se, at der hele tiden kommer nye mærker og nye brands på det danske marked. En ny
spiller er f.eks. Kranemann, som importeres af Portugisisk Vinkælder. Noble & Murat er
genopstået og fås hos The Wine Company, ligesom de to brands Conceito og Quinta
da Pachega igen er at finde på det danske marked hos vinho.dk.
Skulle man interesse sig for portugisisk bordvin af høj kvalitet, kan det nævnes, at
Sogrape har meddelt, at der kommer en ny årgang af den legendariske rødvin Barca
Velha. Det er superårgangen 2011, som af winemaker Luís Sottomayor er blevet
vurderet at have den nødvendige kvalitet, hvorfor Barca Velha 2011 kommer på markedet
til maj måned næste år. Barca Velha blev første gang produceret i 1952 med afsæt i druer
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fra Quinta do Vale Meão, men da Ferreira solgte quintaen til familien Olazabal overgik
produktionen siden til Quinta da Leda.
Apropos vin fra Douro var der to bordvine og en portvin med på Wine Spectators liste
over Top-100 i 2019. Quinta do Noval Vintage 2017 blev således nr. 53 på listen med
en flot score på 98 point, mens de to rødvine Quinta do Vale Meão og Wine & Souls
Manoella blev henholdsvis nr. 56 og nr. 98. Tillykke.

Hjemmesiden
Apropos de seneste årgange af Vintage kan du på vores hjemmesiden under ”Om
portvin” og ”Årgange” se en oversigt over, hvilke huse, der har deklareret de forskellige år.
Skulle der være mærker, som ikke er nævnt, så send endelig besked til klubben, så vi kan få
listerne så fuldstændige som muligt. Besøg os på www.vintageport.dk.

Facebook
Husk også at deltage i debatten på vores Facebook-gruppe, der i skrivende stund er nået
en lille milepæl med over 500 medlemmer, og 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.
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