
Velkommen til 
Portvins aften



Portvinens historie

Portvinen har sit navn fra 
Byen Porto som ligger ved 
Douro flodens udmunding 
i Atlanterhavet

Douro floden er 900 km 
lang hvoraf de sidste 215 
km løber gennem Portugal

Dourodalen hvor 
portvinsdruerne dyrkes 
ligger ca. 120 km fra 
Porto og her dyrkes 
også mandler, oliven 
citrusfrugter og figner



Mange af skråningerne er op 
til 60 grader, så det er kun 
muligt at passe vinmarkerne 
og plukke druerne ved 
håndkraft





Høsten starter som regel i begyndelsen af 
september og strækker sig hen mod 
midten af oktober. 

En del af området i Douro-dalen er siden 
2001 beskyttet af UNESCO.



Portvinens historie
Historien tager sin begyndelse i 1600-tallet

Under en konflikt mellem Frankrig og 
England i 1678 stopper al eksport af vin 
fra Frankrig til England.

Englænderne begynder at købe vin i 
Portugal og for at for at stabilisere disse 
vine med henblik på transporten til 
England tilsatte købmændene en 
spandfuld aquardente (en neutral lokal 
brændevin) eller to til vintønderne før de 
blev udskibet

… og måske var dette starten for den portvin 
vi kender i dag – ingen ved det nøjagtigt 











Porto og Vila Nova di Gaia

Vila Nova di Gaia 
hvorfra portvinen 
udskibes

En del af 
portvinskældrene 
ligger i huler gravet ud 
i bjerget



De gamle fragtbåde i 
Porto



Portvinshuse
Nogle af de bedste:

Nieport

Taylor’s

Kopke

Barros

… og mange andre



Så findes det bare 
ikke bedre



Nieport blev grundlagt I 1842 af
Franciscus Marius van der Niepoort
som er født I Holland I 1813

I dag bliver Nieport ledet af femte generation
Eduard Dirk van der Niepoort og hans kone 
Verena

Dirk Nieport er så dygtig at han bliver kaldt
‘Troldmanden’ af sine kolleger



Dirk Van der Niepoort





Fra Nieport’s lager i Vila  Nova de Gaia



En enkelt flaske Garrefeira
fra 1931 koster i dag 
ca. kr. 10.000



Portvins druerne
Der findes 82 tilladte portvins druer i Portugal.    

Men langt de portvinshuse bruger faktisk kun 5 
og det er:

Touriga Nacional

Touriga Franc

Tinto Cão

Tinta Roriz

Tinta Barroca



Portvin fremstilling
Druerne høstes i hånden, og bliver bragt til 
vineriet, hvor gæringen sættes i gang

Når gæringen når en alkohol procent på ca. 6%, 
tilsættes der druesprit på 77% alkohol

Det vil sige, at forholdet ca. er 480 liter 
druemost på 6% og 120 liter druesprit  

Derved stopper gæringen i mosten og der 
beholdes en restsødme i vinen, på omkring 
100 – 120 gram sukker per liter                                          



Portvin fremstilling
Alkohol procenten i flasken, lander således på
ca. 20 %

Mosten hældes på fade af varierende størrelse

Derefter fragtes vinen til lagerhusene 
i Vila Nova di Gaia og Porto

Her smages der på mosten 
og det besluttes om mosten skal bruges til 
fremstilling af portvinstyperne Ruby eller 
Tawny 

( Dette er en absolut forenkling af en meget mere kompliceret proces)



Portvins Typerne

Ruby & Tawny
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Portvins Typerne
Vintage Port er første type ud af denne gren, 
den aftappes typisk 2 år efter høståret

Høst år og tappe år SKAL stå på flasken

Den flaskes ufiltreret eller med meget lidt 
filtrering

Vintage Port udvikler sig videre i flasken og 
bør drikkes meget unge til kraftige retter 
- ellers bør de ligge mere end 15 - 20 år før 
man tager dem frem fra kælderen



Portvins Typerne
Vintage Port – fortsat…

Køb dem unge til en god pris og gem dem 
bagerst i kælderen 

De udvikler rigtig meget bundfald og bør 
dekanteres eller skænkes med blid hånd

Der laves kun Vintage Port i særlige gode år

Derudover skal vinen godkendes af Portvins 
Instituttet for at kunne kaldes Vintage Port



Portvins Typerne
Late Bottled Vintage Port er næste runde

LBV portvin fra de gode huse er altid et godt 
køb - her er fuld valuta for pengene

LBV kaldes også for ”fattigmands” Vintage, 
For det er jo ikke os alle der  har lyst til at vente 
i 20 år

LBV tappes typisk ca. 4 år efter høsten

Årgangen skal stå på flasken



Portvins Typerne
Late Bottled Vintage Port - fortsat…

Det er portvine der minder om ”rigtig” 
Vintage Port, men dog er lidt mere afrundet,  
af den længere fadlagring

LBV udvikler sig som regel ikke videre på flaske, 
dog med visse undtagelser

Der kan forekomme depot i de gode LBV´er

LBV er klar til at drikke ved frigivelse





Portvins Typerne
Ruby Port - Ruby Reserve eller Ruby Port med 
andre tillægsbetegnelser

En Ruby Port er en ung portvin med lidt 
fadlagring, men lavere kvalitet end Vintage
eller LBV men er samme type vin

Ruby Port udvikler sig ikke videre på flasken

Ruby Port er klar til at drikke med det samme, 
og bør derfor ikke gemmes



Portvins Typerne

Tawny Port

Tawny er den anden type portvin og lagres 
typisk på fad hvor Ruby lagres på flaske

Tawny har fået sin lysere farve fra længere tids 
fadlagring , hvor farven trækkes ud i fadet og 
portvinen dermed bliver lidt lysere

Tawny lagres som regel ca. 6 år på fad

Tawny udvikler sig ikke videre på flasken



Portvins Typerne
Colheita
( udtales Koljéta )
( betyder høstår)

Colheita må aftappes minimum 7 år efter 
høsten, men kan ligge meget længere på fad

Der er set eksempler der har ligget mere end 
70 år på fad inden aftapning

Høståret skal stå med store tal, og nedenunder 
eller på bagetiketten, skal aftapningsåret stå 
med mindre tal



Portvins Typerne
Colheita – fortsat…

Så hold øje med tappe året, det er vigtigt, 
for en Colheita årgang 1990 tappet i 2015
smager betydeligt bedre, end hvis den var 
tappet i 2008

Jo længere tid vinen har udviklet sig på fadet, 
jo mere afrundet og finesserig er den, og jo 
mere kommer de brune nuancer, som læder og 
nødder frem i billedet på bekostning af den 
røde frugt

Colheita udvikler sig ikke videre på flasken



Portvins Typerne
Tawny med alder

10 års, 20 års, 30 års eller over 40 Years Old 
Tawny

En blend portvinstype, der virkelig sætter 
kældermesteren på en prøve

Her blandes af flere forskellige årgange, fra 
flere forskellige fade og til sidst sendes til 
portvinsinstituttet for godkendelse

Som regel blandet, så indholdet i flasken er de 
nævnte år i gennemsnit



Portvins Typerne

Visse producenter blander med det nævnte år 
som yngste årgang

Fantastisk harmoniske portvine med finesse og 
elegance, dog stadig med en del power

Tawny med alder udvikler sig ikke ret meget på 
flasken

Tawny med alder – fortsat …



Portvins Typerne
White Port kan hurtigt deles op i 2 grene:

De tørre udgaver, vil ofte være skrevet tydeligt 
på flasken: Dry White
De søde udgaver, dem hvor der ikke står, at de 
er tørre - (logisk? - ikke specielt ) 
De sidste kan også fås i ældre udgaver, 
f.eks. 10 Years Old White med langt mere 
intensitet og nerve end tidligere set
Disse ældre udgaver, som flere huse er på 
markedet med, kan give meget interessante 
oplevelser
Prøv en hvid 10 års Niepoort til tørre oste, 
gerne med lidt valnødde sirup - det er et hit 



Portvins Typerne
Producenter

Der findes, som jeg nævnte tidligere, mange 
gode af slagsen, men også mange der er lidt 
triste i stilen…. 

Ofte vil en producent være bedst i den ene 
eller anden gren (Ruby eller Tawny)

Min favorit er  helt klart Niepoort, som 
forhandles i Skjold Burne …

… og som er en producent der er meget stærk i 
de fleste af ovennævnte typer



Portvins Typerne

Jeg håber at denne korte gennemgang af 
portvinens historie og de forskellige typer har 
givet jer bare en lille indsigt i portvinens 
komplekse verden

Portvin er jo oplagt til julens desserter, men 
også fremragende i flere andre sammenhænge 
i løbet af året ….



Portvinsaften november 2014



Peberbøf og 
portvin …..
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Rigtig god jul 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF_8zH0efQAhXIDywKHT8DAQUQjRwIBQ&url=http://www.fdfjelling.dk/gallery/showGallery.asp?gid=62&psig=AFQjCNGRrB2uSmZA-RIyv-oxQrc9tU1qhA&ust=1481390974267947
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF_8zH0efQAhXIDywKHT8DAQUQjRwIBQ&url=http://www.fdfjelling.dk/gallery/showGallery.asp?gid=62&psig=AFQjCNGRrB2uSmZA-RIyv-oxQrc9tU1qhA&ust=1481390974267947
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF_8zH0efQAhXIDywKHT8DAQUQjRwIBQ&url=http://www.fdfjelling.dk/gallery/showGallery.asp?gid=62&psig=AFQjCNGRrB2uSmZA-RIyv-oxQrc9tU1qhA&ust=1481390974267947
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF_8zH0efQAhXIDywKHT8DAQUQjRwIBQ&url=http://www.fdfjelling.dk/gallery/showGallery.asp?gid=62&psig=AFQjCNGRrB2uSmZA-RIyv-oxQrc9tU1qhA&ust=1481390974267947
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF_8zH0efQAhXIDywKHT8DAQUQjRwIBQ&url=http://www.fdfjelling.dk/gallery/showGallery.asp?gid=62&psig=AFQjCNGRrB2uSmZA-RIyv-oxQrc9tU1qhA&ust=1481390974267947
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF_8zH0efQAhXIDywKHT8DAQUQjRwIBQ&url=http://www.fdfjelling.dk/gallery/showGallery.asp?gid=62&psig=AFQjCNGRrB2uSmZA-RIyv-oxQrc9tU1qhA&ust=1481390974267947

