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NYHEDSBREV APRIL 2022

Spørgsmål som vi har svar på i denne måneds nyhedsbrev:

Elsker du portvin, men savner at smage noget nyt af høj kvalitet?
Vil du være den første til at modtage en blandet smagekasse med dugfriske nyheder og sæsonens vine?
Ser du eller en af dine nærmeste frem til en helt særlig mærkedag i 2022?
Glæder du dig til at komme til vinfestival eller smagning igen?

VI BYDER VELKOMMEN TIL PORTVINSHUSET HERITAGE

Heritage Porto & Douro Wines blev til i 2011, som en hyldest fra ejeren Julien dos Santos til
sin bedstefar Feliberto dos Santos, hvorfra han overtog vingården.
”En hyldest til min bedstefar Feliberto dos Santos: Hver vin fortæller en historie. Og vore
vine fortæller historien om arven, som er gået videre fra generation til generation. Historien om
Douro Superior i hjertet af verdens ældste afgrænsede vinområde. En historie igennem
hundrede vis af år, som er markeret af respekten for områdets terroir og for indsatsen og
dedikationen fra de mennesker, som arbejder der. En historie om kampe og erobringer, som
jeg er stolt af at dele den dag i dag. Vi er arv, essens og udfordring. Og vinen, som vi laver,
afspejler alt dette. Det er en hyldest til livet, og vi ved hvordan man smager det. Vores ”arv” er
hvordan vi lever, og hvad der har bragt os hertil. Vores ambition er at producere vine af
fremragende kvalitet, og samtidig bevare de traditionelle vinfremstillingsteknikker, samt
ægtheden af regionens unikke aromaer, og føre dem på tværs af grænserne. Vore vine er en
afspejling af denne arv - vores og hele regionens. Fordi Douro-vinene er Douro-folkets arv.”

Heritage hører hjemme på vingården Quinta Vale do Seixo, som historisk går helt tilbage til
1931. Den er beliggende i sub-regionen Douro Superior, som er den længst mod øst og
dermed den varmeste og med mindst nedbør.

Vingården ligger på den nordlige flodbred af Douro med udsigt til den famøse Quinta do
Vesúvio på modsatte side og har 10 hektarer land, som ligger i en højde af 110 til 340 meter
over havets overflade. Alle vinmarker er af den højeste kategori A i forhold til produktion af
portvin. Nogle af de mest udbredte druesorter på vingården er de typiske røde fra Douroregionen: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Barroca, og de grønne: Rabigato og
Viosinho. Heritage producerer både Douro DOC bordvin og portvin, og stort set inden for alle
under-kategorier.

Siden 2016 er Heritage også begyndt at dyrke oliventræer, hvorfra de laver deres lækre
olivenolie. I dag har de 7 hektarer land med ca. 1700 oliventræer af sorterne Cordovil,
Cobrançosa og Madural. Julien dos Santos ejer ligeledes de berømte portvinsbarer i Porto,
Lissabon og Paris ved navn Portologia, hvor der er fokus på små portugisisk-ejede
producenter.

Læs mere om Heritage Porto & Douro Wines på dets hjemmeside og Facebook-side, og mere
om vore udvalgte portvine fra Heritage HER.

Netop nu kan du nyde godt af et særligt Introduktionstilbud med 15% rabat på alle
portvinene fra Heritage, så du har bedre betingelser for at lære det at kende.

APRIL MÅNEDS SMAGEKASSE - SPAR 20%

Hver måned sammensætter og tilbyder vi en helt særlig smagekasse med 6 vine til vore
nyhedsbrev-læsere, som vil være en blanding af nyheder og sæsonens oplagte vine.

Denne måneds smagekasse koster kun 706 kr. Du sparer i alt 176 kr, svarende til 20% i
forhold til normalprisen.

Smagekassen leveres gratis i 9300 Sæby. Til resten af Danmark koster det 100 kr med Post
Nord ved køb for op til 998 kr. Derudover tilbyder vi som altid Gratis Fragt!

Send os en mail med din bestilling til info@nordjysk-vinimport.dk. Betaling kan efterfølgende ske
via MobilePay 26703.

Læs mere om vinene i denne måneds smagekasse forneden.

Singellus Alvarinho 2017 hvidvin
Gastronomisk, fyldig og med gemmepotentiale. Lækker til
fisk, skaldyr og vegetarisk mad.

Robust og kompleks vin produceret på særlig udvalgte
druer. Den har en elegant frugtaroma. I munden noter af let
og delikat træ med en afbalanceret syre.

Region: Vinho Verde (sub-region: Monção e
Melgaço). Producent: Casa Agrícola de
Ambrães. Winemaker: Anselmo Mendes. Druer: 100%
Alvarinho. Alkohol: 13% Vol. Indhold: 75 cl. Præmier og
Anmeldelser: 89 points, Bjarne Mouridsen 2022.

Normalpris: 109 kr. Læs mere HER.

Quinta do Valdoeiro Syrah 2017 rødvin
Elegant rødvin med god syre, som får mundvandet til at
løbe.

Rubinrød farve. Duft med en vegetabilsk karakter med
krydderier såsom sort peber og afrundet af ristede noter fra
egetræsfadet. I munden præsenteres man for en lettere
struktur med friske forførende tanniner. Lang eftersmag.

Region: Bairrada DOC. Producent: Caves Messias.
Vingård: Quinta do Valdoeiro. Druer:
100% Syrah. Alkohol: 12% Vol. Lagring: 14 måneder på
nye franske egetræsfade. Indhold: 75 cl.

Normalpris: 125 kr. Læs mere HER.

Messias Rosé Brut 2018 mousserende vin
Lavet på Champagne-metoden. Brut men velbalanceret af
en let sødme fra de røde bær. Perfekt til skaldyr og sushi.

Let pink til orange farve. Delikat næse hvor unge friske
røde bær dominerer. Smagen bekræfter førnævnte dufte
og understøttes af en behagelig og velbalanceret syre.

Region: Bairrada DOC.. Producent: Caves Messias.
Vingård: Quinta do Valdoeiro. Druer: 100%
Baga. Alkohol: 12% Vol. Indhold: 75 cl. Præmier og
Anmeldelser: 89 points, Bjarne Mouridsen 2020.

Normalpris: 125 kr. Læs mere HER.

Alambre Moscatel de Setúbal 2017 hedvin
Frisk og fyldig med et vis rosin-præg i smagen. Lækker
som aperitif eller til lette desserter.

Gyldenbrun farve. Frugt-aromaer med appelsinskal,
kvæder og honning. I munden er den frugtig, med god syre,
balanceret og fyldig. Lang eftersmag.

Region: Setúbal DOC. Producent: José Maria da
Fonseca. Winemaker: Domingos Soares Franco.
Druer: 100% Moscatel de Setúbal. Alkohol: 17,5%
Vol. Lagring: Lagret på små egetræsfade i ca. 3 år.
Indhold: 75 cl. Præmier og Anmeldelser: 3,9 stjerner på
Vivino.

Normalpris: 119 kr. Læs mere HER.

Heritage 10 års White portvin
Flot kompleksitet og syre/sødme-balance i vinen. Oplagt til
aperitif, fisk, skaldyr og tapas.

Strågul farve. Duft af citrusfrugt, såsom citron, med et strejf
af pære. I munden oplever man en frisk sødme, som er rig
og fyldig, og har en lang eftersmag. Dejlig velbalanceret
vin.

Region: Douro (sub-region: Douro Superior).
Producent: Heritage Porto & Douro Wines. Vingård:
Quinta Vale do Seixo (est. år 1931). Druer: De typiske
grønne druesorter fra Douro. Alkohol: 20% Vol. Lagring:
Ca. 10 år på små egetræsfade. Indhold: 50 cl.

Normalpris: 205 kr. Læs mere HER.

Quinta da Vacaria Late Bottled Vintage 2016 portvin
Blød, frugtig og fyldig! Lækker til et godt stykke rødt kød
eller en chokolade-dessert.

Intens rubinrød farve med god koncentration. Intens og
kompleks i næsen med noter af røde bær, krydderier og
chokolade. Meget ekspressiv og diskret. God fylde i
munden, god syre og faste tanniner, som tilsammen giver
en god friskhed og balance. En lang og meget behagelig
eftersmag. Oplagt at drikke ung, men har også stort
gemmepotentiale, da vinen er ufiltreret.

Region: Douro (sub-region: Cima Corgo). Producent /
Vingård: Quinta da Vacaria (est. år 1616). Druer: Touriga
Franca, Tinta Roriz, Touriga Nacional og Tinta
Barroca. Alkohol: 20% Vol. Lagring: 5 år på store
egetræskar og 1 år på flaske. Indhold: 75 cl.

Normalpris: 199 kr. Læs mere HER.

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
30.04.2022
Aalborg HK´s Vinfestival, Østre Allé 87 - https://www.facebook.com/Aalborg-HKs-Vinfestival162547490916577/

10-11.06.2022
Nordjysk Vinfestival, Brønderslev gågade - https://nordjyskvinfestival.dk/
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