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& SAS  VINKLUB 
Kære vinvenner. 
Idet vi langsomt begynder at byde velkommen til årstidens smukke 
farver og samtidigt forbereder os på køligere dage, så er det også 
opstartstid for de hyggelige stunder indendørs. 
Efterårets afdæmpede farveskala minder os om årstidernes skiften og de 
gyldne toner, der spreder sig overalt i landskabet. Med dette følger 
automatisk også en langsom ændring på vores smagsnuancer til de mere 
modne og tunge noter.  
Lad dig inspirere af skoven i et væld af falmende, brune farver og bliv 
forført af efterårets sanselige gyldne og røde nuancer.  
VinoGaudium & SAS Vinklub har samlet et udvalg af de skønneste 
Portvine til dine smagsløg – alle sammen for at tilfredstille efterårets 
illuderende behov. 
I løbet af aftenen vil der blive serveret en række portvine (både hvide, 
tawny samt Moscatel fra Douro regionen i Portugal) og dertil vil der blive 
serveret petiscos (portugisisk for tapas) - det vil ikke være nødvendigt at 
spise hjemmefra. 

MEDLEMSPRIS KR.275,- / IKKE MEDLEMSPRIS KR. 425,- 
(Der er begrænset pladser, så derfor gælder først til 

mølle princippet!) 

Vi glæder os til at se jer! 
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen



Guide: 5 portvinstyper du skal kende 
RUBY PORT
Generelt den yngste - og billigste portvinstype. Den er   lagret i ca. 2 år og har oftest en 
smag af modne røde frugter og en frisk sødme, med et strejf af diskret tannin. Ruby skal 
drikkes mens den er ung og gerne afkølet. Server den sammen med søde desserter med 
chokolade eller en stærk blåskimmelost. 

LBV - LATE BOTTLED VINTAGE
LBV er en ruby portvin fra et særlig godt år, der er fadlagret i op til 6 år før den kommer 
på flaske. En LBV portvin er sød og mere kompleks end den yngre ruby. Her er der masser 
af tørrede frugt, især rosiner og svesker, hints af nødder og flere tanniner. LBV er klar til 
at blive drukket når den kommer på flaske. Nyd den afkølet og drik flasken inden for 2-3 
uger efter den er blevet åbnet - der smager den bedst. Når du drikker LBV er oste som 
parmesan eller stilton oplagte at spise til, men dens sødme passer også perfekt sammen 
med chokoladedesserter. 

VINTAGE PORT
Når det kommer til portvin, er den absolutte superstjerne Vintage, eller årgangs-portvin. 
Vintage laves kun i de bedste høstår af udsøgte kvalitetsdruer. En årgangsportvin skal 
ligge lang tid i flasken og smager bedst 15-30 år efter høståret. Vintage port byder på en 
fyldig, sødmefuld oplevelse. Her vil du opleve solbær, mærke kirsebær, chokolade, kaffe, 
figner. Årgangs-portvine er ufiltrerede og skal næsten altid på karaffel når man åbner 
dem. Nyd den afkølet og gerne samme dag som du har åbnet flasken. Vintage er oplagt at 
servere til stærke, cremede oste som Gorgonzola, Stilton, Roquefort eller blåskimmelost, 
hvor den komplekse sødme fra portvinen får det hele til at gå op i en højere enhed. Andre 
gode serveringstips er mørk chokolade, figner og valnødder.
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TAWNY PORTVIN
Tawny portvin lagres på træfade i min. 3 år, igennem denne lagring mister den en del af 
farvepigmentet og bliver gyldenbrun i farven - deraf kaldet Tawny på engelsk som også 
har givet portvinen sit navn. Tawny er knap så sød som sine mørke kolleger. Du finder 
stadig sødme i en tawny portvin, her er der karamelleiserede noter, toffee og vanille der 
væves sammen med tørret frugt, særligt appelsiner, søde figner og mokka noter. Tawny 
lagres i mindst 3 år, men har oftest en aldersbetegnelse på 10, 20 eller helt op til 40 år der 
fortæller gennemsnitsalderen på de vine der er brugt. Tawny skal nydes afkølet og kan 
serveres med oste som Pecorino eller Manchego - og så naturligvis ris a l’amande, hvor 
den diskrete sødme og noterne af nødder for alvor kommer til sin ret.  Den lange 
lagringsproces gør at Tawny kan holde op til 4 uger i køleskab efter åbning.   

COLHEITA
Den sidste variant af portvin du skal kende, er Colheita.  
Colheita betyder høst på portugisisk og er i realiteten en årgangsportvin der er lagret på 
træfade siden høståret. Colheita er stærkt beslægtet med Tawny portvin, med den 
afgørende forskel at Colheita er vin fra det år der står på etiketten, hvor Tawny er en 
blanding af mange vine med en gennemsnitsalder på min. 3 år. Colheita er oftest bedst når 
den, ligesom Vintage, har fået lov at lagre i mange år. Her vil noterne af nødder og tørret 
frugt for alvor komme til deres ret og ligesom Tawny, passer Colheita rigtig godt til faste 
oste og ris a l’amande. 
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