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Wij bezorgen in overleg, gratis bij u thuis.
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V Vintage Port 2009

oktober 2011

en Late Bottled Vintage 2007

Producenten in het Portgebied maken zo ongeveer drie keer per 10 jaar een Vintage port. Een Vintage is voor een portproducent
zijn absolute koningswijn, waarvoor slechts een klein gedeelte - het allerbeste - van zijn oogst gebruikt wordt. De druiven
komen van de best gelegen hellingen, die een z.g. ‘A’-status hebben (soms tot 450 meter hoogte). Met het opwarmen van de
aarde lijkt het er op dat het aantal Vintages in een decennium iets zal gaan stijgen, want volgend op de grote jaren 2000, 2003
en 2007 presenteren we u nu oogst 2009.
Het jaar 2009 gaat de geschiedenis in als een jaar met een kleine oogst. Dit als het gevolg van droogte tijdens de periode
van rijping, praktisch geen regen van juli tot september, en het toepassen van sorteertafels voordat de druiven de lagares
(ondiepe bakken van beton, waar de druiven voor de gisting met de blote voeten worden getreden) ingaan. Dit jaar zijn er zeer
intense en geconcentreerde ports gemaakt met een inktzwarte kleur, goede zuren, heel mooi complex fruit en dikke krachtige
tannines, Dit heeft geleid tot wijnen met een enorme ‘bite’ en structuur. Deze eigenschappen staan garant voor een klassieke
lange rijpingspotentie van in sommige gevallen tot wel meer dan 50 jaar. Ondanks de hoge temperatuur vanaf begin augustus
(40° Celsius en hoger) is er sprake van een uitstekende phenolische rijping, met name in de hoger gelegen wijngaarden (die
koeler zijn) in de z.g. Upper-Douro. Hier gedijen de Touriga Nacional en Touriga Franca uitstekend, waar de meeste van onze
geselecteerde wijnen vandaan komen.
Er zijn de afgelopen jaren twee belangrijke oorzaken aan te wijzen voor een immer stijgende kwaliteitsverbetering in deze regio.
Een aantal producenten heeft RVS-koelsystemen in de lagares geïnstalleerd. Dit heeft geleid tot een significante voorsprong
t.o.v. producenten die deze middelen niet hebben. Door deze techniek blijft er duidelijk meer fruit(aroma) behouden in de wijn.
Een tweede belangrijke kwaliteitsverbetering is dat alle producenten nu vrij zijn in hun keuze van de toe te voegen wijnalcohol.
Wijnalcohol wordt gebruikt om de gisting stop te zetten, daardoor blijven ongegiste suikers in de wijn achter en krijgt Port zijn
karakteristieke zoete smaak. Omdat dit distillaat een aanzienlijk deel van de uiteindelijke wijn vormt, ruim 10%, is juist met
deze selectie een enorme kwaliteitsverbetering te realiseren.
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Bovenstaande maakt dat er in 2009 een aantal schitterende ports zijn gemaakt. Wij vergelijken 2009 met echt grote portjaren
uit de vorige eeuw, als 1994 en 1963. Wij denken het fraaiste jaar van de laatste twee decennia. Als we ooit een Vintageport als
geboortewijn kunnen adviseren om op te leggen, dan zeker voor 2009. Misschien een jaar voor uw kleinkinderen.
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De zeer speciale voorverkoop
prijzen zijn geldig tot en met
zaterdag 19 november a.s.

24 flessen
prijs

6 flessen
prijs

Winkelprijs

De beste Late Bottled Vintage Ports uit 2007
2007 Quinta de Ventozelo Late Bottled Vintage
8,95
9,95
11,95
Dit relatief jonge bedrijf heeft al een aardig gevulde prijzenkast, de wijnen komen er in veel proeverijen telkens
bijzonder goed uit. Niet gehinderd door traditie wordt hier een aansprekende LBV gemaakt. Mooie kleur, boeiende
innemende geur, bramen en kersen vechten om aandacht. Dit komt ook in de smaak naar voren met een flinke
dosis kruidigheid, ronde volle smaak. Zachte tannines en een uitstekende lengte (drinken: 2011-2021).

Wat is voorverkoop?
Nog voordat jonge Vintage port
wordt gebotteld, zijn wij in de
gelegenheid monsters van deze
bijzondere wijn te keuren.
Zodoende zijn we in staat om al
in een vroeg stadium de beste
Vintage ports te selecteren. Na
deze zorgvuldige keuze bieden wij
de door ons geselecteerde wijnen
voor speciale prijzen aan. Pas nadat
de ports hun volledige rijping
hebben ondergaan en zijn gebotteld,
worden ze aan u geleverd. Dat is
voor oogst 2009 deze winter/
komend voorjaar.

2007 Niepoort Late Bottled Vintage
11,50
12,50
14,95
Misschien is deze wijn wel de specialiteit van Dirk van der Niepoort. Ruim 4 jaar heeft de wijn op oude vaten
gerijpt, hiermee is het een minder heftig fruitige wijn geworden. De meer milde smaak is na opening nog een
kleine week houdbaar. Uitstekende kleur, mooi kruidig fruit zeer intens, krachtige ronde smaak met veel rondeur en
aantrekkelijke tannines. Geweldige finale (drinken: 2011-2024).

Marja van Tooren op bezoek bij Dirk van der Niepoort.

Voorverkoop condities:
- De aanbiedingen zijn geldig zolang
de voorraad strekt.
- Prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW,
accijns en transport.
- Prijzen per fles, minimum 6
flessen per soort.
- Minimale afname 12 flessen.
- Eventuele verhogingen van BTW en/
of accijns moeten wij bij levering
doorberekenen.
- Levering na botteling in Vila Nova
de Gaia / Alto Douro, deze winter.
- Levering in regio (stad) franco huis.
- Betaling binnen 8 dagen na
factuurdatum, uw factuur geldt
tevens als reserveringsbewijs.
- Prijzen zijn geldig tot en met
zaterdag 19 november a.s.

De beste Vintage Ports uit 2009
2009 Quinta de Ventozelo
21,50
22,95
27,95
Een kleine hoeveelheid uitverkozen tot Vintage, hier wil men echt iets speciaals produceren. De kleur is intens
met donkerpaarse schakeringen. De boeiende neus komt zeer verleidelijk over, veel fruit en kruidigheid met een
enorme krachtige concentratie. Volle, sappige en geconcentreerde fruitsmaak met een brede tanninerijke finale
en een prima lengte. De tannines zijn aanwezig maar rijp en zacht, en garanderen een uitstekende rijping.
Hoogwaardige wijn met een uiterst gunstig prijskaartje (drinken: 2013-2040).
2009 Niepoort
44,95
47,95
55,95
Dirk van der Niepoort, lid van de Douro-boys (een club van innovatieve producenten die de Douro wijnen een
warm hart toedragen), kan zich alleen maar jubelend uitten over de kwaliteit van zijn Vintage. Hij heeft dit jaar
alleen maar superrijp fruit binnen gehaald van de hoger gelegen wijngaarden, sommige tot wel 80 jaar oud. De
wijn bezit een fabelachtige balans, met een neus van cassis en veel kruidigheid. We proeven een dikke smaak,
veel romigheid en een opperste concentratie. Dit alles voorbeeldig in toom gehouden door de fraîcheur van het
geweldige fruit. Opmerkelijk mooie wijn, die dit jaar bij de absolute toppers kruipt (2014-2045).
2009 Quinta do Vesuvio
52,95
55,95
65,95
Een geweldige blend van Touriga Nacional, Touriga Franca en Sousão van de hoger gelegen wijngaarden, 250
meter en hoger. Inktzwarte kleur, mooie florale geur krachtig en substantieel. Mondvullend bramenfruit met tonen
van chocolade, intens en geconcentreerd. Een indrukwekkende wijn in een krachtige stijl die zich de komende
tientallen jaren zeer mooi zal ontwikkelen. Dankzij de strenge selectie zijn er slechts 600 kisten gemaakt (drinken:
2015-2045).
2009 Fonseca
52,95
55,95
65,95
Dit jaar een blend van de drie beste wijngaarden; Quinta do Panascal, Quinta do Cruzeiro en Quinta do Santo
António. De bijna zwarte wijn bezit een geur van rijp, expressief gul fruit, met complexiteit die toeneemt naarmate
de rijping vordert. In de smaak is er sprake van zekere wulpse rondingen door het vele rode fruit, maar heel mooi
ondersteund door de ronde en zijdezachte tannines. Deze geven de wijn een zekere ‘grip’. Lange finale, zeer
indrukwekkend, een van de hele grote dit jaar (drinken: 2016-2055).
2009 Taylor
52,95
55,95
65,95
De pluk is hier begonnen tussen 7 en 14 september. Druiven kwamen van de volgende Quinta’s: Vargellas, Terra
Feita en dit jaar het mooiste fruit van Quinta do Junco. De kracht en intensiteit van het jaar worden heel mooi
in toom gehouden door de verfijning en structuur van de wijn. Het mooie frisse fruit houdt de kracht zeer mooi
in balans. Een van de nooit te missen eigenschappen van Taylor’s. Opnieuw een van de mooiste? Satijnzachte
tannines in de lange finale die een grote toekomst beloven. Grote wijn (drinken: 2014-2060).

