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NYHEDSBREV JULI 2022

BILLETSALGET TIL NORDJYSK PORT- OG HEDVINSFESTIVAL STARTET

Efter to udgaver af festivalen i Sæby rykker vi nu til Aalborg for at sprede den gode gospel
overfor endnu flere mennesker. Det kommer til at foregå i Aalborg HK´s idrætshal på Østre Allé.

Smag på over 100 forskellige portvine og andre portugisiske hedvine, når Nordjysk Vinimport i
samarbejde med Aalborg HK afholder Nordjyllands største Port- og Hedvinsfestival lørdag d.
12. november 2022 fra kl. 13-17.

Vinimportører og vinhandlere - primært fra Nordjylland - serverer portvine og andre hedvine fra
Portugal fra mere end 30 kendte og mindre kendte mærker. Der vil desuden være lokale
udstillere med delikatesser.

Mød bl.a. følgende vinudstillere: Adelino, Casa de Kristina, Den Lille Quinta, Hyggevin,
Nordjysk Vinimport, Peter Vin, Vin-Gaven, Vinho og Vinshoppen.

Pris kun 299,- kr for 4 timers smagning og 10% rabat for grupper af mindst 10 personer. Der vil
- sidst men ikke mindst - være rig mulighed for at købe hedvine med hjem til helt særlige
festivalpriser.
Få fat på din billet HER.

EN AF VORE EGNE SLÅET TIL RIDDER AF PORTVINSBRODERSKABET
Et stort tillykke til Anders, som i sidste uge blev slået til ridder af Portvinsbroderskabet,
Confraria do Vinho do Porto. Han kan nu kalde sig Cavaleiro do Vinho do Porto

Han blev indstillet til denne hæder af "Mestre do Vinho do Porto" Messias Vigário fra vores
rigtig gode samarbejdspartner, Caves Messias.

I år fejrer Portvinsbroderskabet desuden deres 40 års jubilæum

MOSCATEL HEDVIN PÅ VEJ UD AF PORTVINENS SKYGGE

Din Vinguide har netop udgivet en særlig reportage om moscatel hedvin fra Portugal i sit juninummer, som helt klart er værd at nærlæse. Moscatel-hedvinen høster store roser igen igen af
eksperterne på området, men feedbacken fra forbrugerne ude til vinfestivalerne og
smagningerne er heller ikke til at tage fejl af. Her er et lille resumé af de flotte anmeldelser, som
vore moscatel´er har modtaget på det seneste.
DSF Moscatel de Setúbal / Cognac 1999 - læs mere HER
Særpris: 225 kr
95 points / Editor´s Choice, Wine Enthusiast 2022.
93 points, Bjarne Mouridsen 2022.
DSF Moscatel de Setúbal / Armagnac 2003 - læs mere HER
Særpris: 225 kr
94 points, Din Vinguide juni 2022: “Ravfarvet med lidt rødligt skær. Tørrede frugter, figner og
nødder samt let røget og krydret karakter med diskret kokospræg. Blød og rund i munden med
fin frugt, i anden omgang mere kant og mere markant syre, vinøs ved flot kompleksitet, har så
at sige en ekstra dimension, og lang, krydret hale. Et flot og spændende glas.”
94 points, Wine Enthusiast 2022.
Alambre 20 års Moscatel de Setúbal - læs mere HER
Særpris: 310 kr
94 points, Din Vinguide juni 2022: “Mørkt ravfarvet med flot skær og lys kant. Ekspressiv og
intens næse med figner, abrikos og andre tørrede frugter samt nødder. I første omgang blød i
munden med honning, blomster og appelsinskal, dejligt fyldig og kompleks med flot syre, der
overtager og balancerer, lang hale med fint syrebid. Et dejligt glas.”
4,3 stjerner på Vivino 2022.
DSF Moscatel Roxo 2001 - læs mere HER
Særpris: 225 kr
93 points, Wine Enthusiast 2022.
92 points, Bjarne Mouridsen 2022.
Alambre 5 års Moscatel Roxo - læs mere HER
Særpris: 150 kr
4,0 stjerner på Vivino 2022.
Alambre Moscatel de Setúbal 2017 - læs mere HER
Særpris: 100 kr
87 points, Bjarne Mouridsen 2022
3,9 stjerner på Vivino 2022.

Martha´s Moscatel do Douro - læs mere HER
Særpris: 95 kr
89 points, Din Vinguide juni 2022: “Ravfarvet med flot og gyldent orange skær. Abrikos,
appelsin og honning i næsen. Dejlig, fint og harmonisk i munden med honning, tørrede frugter
og florale noter, frisk syre, fin balance og ok kompleksitet, lang og delikat eftersmag med
appelsinskal. En dejlig vin og et godt køb.”
3,9 stjerner på Vivino 2022.

Og I skal selvfølgelig ikke snydes for et godt tilbud på disse. Ovenstående særpriser gælder
kun for vore nyhedsbrevlæsere de kommende 7 dage (eller så længe lager haves). Fragt
kommer oveni, dog gratis levering i 9300 Sæby eller i hele landet ved køb for min. 999 kr.
Send os en mail med din bestilling til info@nordjysk-vinimport.dk.

NYD BLØD OG LÆKKER MUSIKFEST-VIN OG STØT MUSIKKORPS SÆBY

Støt op om Musikkorps Sæby´s 17. Internationale Musikfest i Sæby 2022 - det gør vi hos
Nordjysk Vinimport.

Køb 6 flasker lette og smagfulde sommervine med musikfest-etikette. Pris KUN 420,- kr. Du
støtter dermed Musikkorps Sæby med 60,- kr. OBS: Begrænset parti!

Du kan også selv sammensætte vinene blandt hvid-, rosé- og rødvin. Bestil HER

Vi ses til Musikfest d. 1.-3. juli i Sæby

SMÅT MEN GODT TIL DIN FEST

Byd dine gæster på et godt glas portvin og et sjovt minde i forbindelse med din kommende fest.

Vi har et større udvalg af portvine i miniature-glasflasker, som vil passe fremragende til din
kommende mærkedag. Tawny portvin er den perfekte ledsager til mange traditionelle, men
også mere moderne desserter.

Vi har desuden mange varianter, hvoriblandt du sikkert finder det aktuelle årstal for netop din
fest.
40 år, 30 år, 20 år, 10 år, 1952, 1977, 2008, 2009.
Send en mail til Anders på ach@nordjysk-vinimport.dk med din forespørgsel.

PORTVIN TIL MÆRKEDAGE I 2022
Konfirmation 2022
Messias Tawny Colheita 2008 portvin - KUN 191 kr (SPAR 15%) - Læs mere og køb HER.

10 års jubilæum eller Tinbryllup 2022
Quinta da Soalheira Vintage 2012 portvin - KUN 246 kr (SPAR 15%) - Læs mere og køb HER.

Kobberbryllup 2021/22
Messias Tawny Colheita 2009 portvin - KUN 191 kr (SPAR 15%) - Læs mere og køb HER.
Quinta das Lamelas Vintage 2009 portvin - KUN 288 kr (SPAR 15%) - Læs mere og køb HER.

Kobberbryllup 2022/23
Messias Tawny Colheita 2010 portvin - KUN 178 kr (SPAR 15%) - Læs mere og køb HER.
Quinta das Lamelas Vintage 2010 portvin - KUN 288 kr (SPAR 15%) - Læs mere og køb HER.

15 års jubilæum eller Krystalbryllup 2022
Messias Tawny Colheita 2007 portvin - KUN 200 kr (SPAR 15%) - Læs mere og køb HER.

25 års fødselsdag/jubilæum eller Sølvbryllup 2022
Quinta do Cachão Vintage 1997 portvin - KUN 475 kr (SPAR 15%) - Læs mere og køb HER.

30 års fødselsdag/jubilæum eller Perlebryllup 2022
Valriz 30 års Tawny portvin - KUN 509 kr (SPAR 15%) - Læs mere og køb HER.

40 års fødselsdag/jubilæum eller Rubinbryllup 2022
Quinta do Cachão Vintage 1982 portvin - KUN 671 kr (SPAR 15%) - Læs mere og køb HER.
Valriz +40 års Tawny portvin - KUN 798 kr (SPAR 15%) - Læs mere og køb HER.

45 års fødselsdag/jubilæum eller Safirbryllup 2022
Messias Tawny Colheita 1977 portvin - KUN 909 kr (SPAR 15%) - Læs mere og køb HER.

70 års fødselsdag/jubilæum eller Jernbryllup 2022
Messias Tawny Colheita 1952 miniature (5cl) portvin - KUN 130 kr - Læs mere og køb HER.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
15-17.07.2022
Sæby Havnefest - https://www.facebook.com/saebyhavnefest/

26-27.08.2022
Ribe Vinfestival, gågaden - http://www.ribevinfestival.dk/

10.09.2022
Portvinsfestival Vejle, Spinderihallerne - https://www.facebook.com/portvinsfestival.dk

05.11.2022
Odense Portvinsmesse, DOK 5000 - http://odenseportvinsfestival.dk/

07.11.2022
Portvinsfestival på Børsen - https://www.forlaget-smag.dk/

12.11.2022
Nordjysk Port- og Hedvinsfestival, Aalborg HKs idrætshal
- https://www.facebook.com/nordjyskportvinsfestival
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