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1. De ruige schoonheid van de Dourovallei 
 
Het Dourodal in noordoost Portugal is een 

buitengewoon gebied. Afgelegen en 

dunbevolkt, imposant en ruig. Steile hellingen 

aan weerszijden van de rivier, met slingerende 

terrassen uitgehakt in de leisteenbodem waarop 

druivenstokken groeien. Dit is het unieke gebied 

waar de port vandaan komt. Een wijn die niet 

genoemd is naar de streek van herkomst, maar 

naar de haven van waaruit hij werd verscheept. 

Het is een van de oudste herkomstgebieden van 

kwaliteitswijn, afgebakend in 1756. 

De Douro slingert zich van de Spaanse grens in het oosten door de heuvels naar Oporto, 

waar hij de Atlantische Oceaan instroomt. Het wijngebied zelf begint zo’n 100 km ten 

oosten van de havenstad en strekt zich uit over een 100 km tot aan de Spaanse grens. Sinds 

mensenheugenis is hier wijn verbouwd. De Dourovallei is zó bijzonder, dat zij sinds 2001 op 

de Werelderfgoedlijst van de UNESCO staat. 
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Een beeldbepalende rivier 

Lange tijd is de Douro de levensader van het 

portgebied geweest, voor het vervoer van 

mensen en producten. In de tijd dat er geen 

of nauwelijks wegen waren in deze ruige 

streek, werd de port in vaten vervoerd op 

zogenaamde ‘barcos rabelos’. Het waren 

houten zeilschepen met een platte bodem 

en een enorme riem, die als roer diende, aan 

het achterschip. Dagen was men in het 

voorjaar onderweg, stroomafwaarts over de 

gevaarlijk stromende rivier, met een 

onregelmatige bedding en waterhoogten, 

om uiteindelijk de portpakhuizen in Vila Nova 

de Gaia te bereiken. Hier werd en wordt de 

port nog steeds opgeslagen. In de tweede helft van de zeventiende eeuw kreeg de 

wijnbouw een impuls door de toename van de export naar Engeland. Er ontstond een 

bloeiende handel rondom port, waarin ook de Nederlanders een rol hebben gespeeld. 

 

Aan het einde van de negentiende eeuw, toen de 

Douro-spoorlijn werd aangelegd, begon het 

wijntransport over water af te nemen. Inmiddels 

hebben de ‘barcos rabelos’ een andere rol 

gekregen. Moderne varianten liggen afgemeerd aan 

de kade van Vila Nova de Gaia, met op het zeil 

logo’s en merknamen van de grote portbedrijven. 

De spoorlijn langs de Douro ligt er nog steeds en het is 

een aanrader om de tocht door de vallei een keer 

per trein te maken. De houten bankjes en 

rammelende wagons zijn inmiddels vervangen, maar 

het landschap is gebleven. Dit geeft de reiziger de 

gelegenheid langzaam een andere wereld binnen te 

rijden. Die van de port. 

 

Terrassen domineren de vallei 

Om de steile hellingen, die wel tot 300 meter hoog kunnen zijn, bewerkbaar te maken, zijn 

al in het begin van de achttiende eeuw de eerste terrassen uitgehakt in de voornamelijk 

granieten en leistenen bodems. De meeste terrassen hebben niet meer dan één of twee 

rijen wijnstokken en de muren die de terrassen scheiden zijn kunstig en kaarsrecht gebouwd 

van los opgestapelde stenen. De bodem zorgt 

voor een goede waterhuishouding en geeft de 

wortels van de wijnstok de mogelijkheid diep te 

graven naar water en voedingsstoffen. De 

terrassen zijn niet alleen nodig om de 

wijngaarden te kunnen bewerken en te kunnen 

oogsten, maar voorkomen tegelijkertijd dat de 

bodem bij regenval wegspoelt. Leisteen slaat 

bovendien in de zomer de hitte op om deze ‘s 

nachts weer af te staan aan de wijnstok. Dit komt 

de rijping van de druiven ten goede. 
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Streek van extremen 

Het klimaat in de Dourovallei is er één van extremen. In de zomermaanden is het er 

verzengend heet, met temperaturen die de 35-40 graden kunnen bereiken en in de winter 

kan het ijzig koud zijn. De lokale druiven die verbouwd worden kunnen goed tegen dit 

klimaat. Ze hebben de extreme warmte van de zomermaanden zelfs nodig om optimaal te 

kunnen rijpen. De bergketen aan de westzijde beschermt de streek tegen koude wind en 

regen, waardoor het gematigd klimaat in het westen, landinwaarts overgaat in een 

mediterraan klimaat. 

 

Portproductie 

Het gehele portgebied beslaat ongeveer 250.000 ha, waarvan slechts 38.500 ha beplant is 

met wijnstokken. De wijngaarden zijn onderverdeeld in een zestal kwaliteitscategorieën van 

A tot en met F, in 1947-1948 bedacht door landbouwkundig ingenieur Moreira de Fonseca. 

Categorie A is toegekend aan de beste wijngaarden, die 10 à 15% van de totale 

portwijngaarden vertegenwoordigen. In totaal zijn er een kleine 40.000 landbouwers in de 

Dourovallei die druiven verbouwen, waarvan de meesten hun druiven aan de verschillende 

porthuizen verkopen. De portmarkt kent een aantal grote spelers die meerdere merken 

vertegenwoordigen en ook veel kleine spelers. De Symington Family, waartoe Graham’s 

behoort, is marktleider. Zij zijn verantwoordelijk voor 23% van de totale portproductie, 

waarvan 40% in het premium segment.  
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2. Graham’s, een top porthuis - sinds 1820 
 

Graham’s is één van de grote merken in port en is in kwaliteit en reputatie vergelijkbaar met 

de grote namen in de Champagne. Een huis ook met een lange historie en dat nog steeds 

een volledig familiebedrijf is. Al bijna 200 jaar wordt Graham’s Port gemaakt door slechts 

twee families, de Grahams en de Symingtons. W & J Graham’s werd in 1820 door de broers 

William en John Graham opgericht. En het zijn de Graham’s die in 1890 investeren in de 

Quinta dos Malvedos, in het onherbergzame, ver afgelegen deel van het Dourodal, één 

van de beste plekken voor het maken van de allerbeste port. In 1970 koopt de Symington 

familie, die al meer dan 350 jaar port maakt en verhandelt en altijd een grote 

betrokkenheid heeft gehad bij de wijngaarden en de bewoners van de streek, Graham’s. 

Aardig te vermelden is, dat al in 1882 een Symington bij Graham’s werkte. 

 

Betrokkenheid en toewijding 

De familie heeft sinds mensenheugenis een zeer sterke betrokkenheid bij het bedrijf en de 

streek. Op dit moment zijn vijf leden van de familie actief in het dagelijkse reilen en zeilen 

van de firma. Enkelen van hen hebben eigen wijngaarden, die ze beheren en managen en 

waarvan de druiven worden geleverd aan de portbedrijven van de familie. Inmiddels staat 

de 13e generatie aan het roer, hetgeen de betrokkenheid en het vertrouwen in de 

toekomst alleen maar versterkt. Tenslotte moet de 

volgende generatie de lange familielijn – en 

porttraditie – kunnen voortzetten met dezelfde 

kwaliteit, zo niet beter. Deze lange termijnvisie 

vertaalt zich ook in investeringen, in experimentele 

wijngaarden, in baanbrekende innovaties, zoals de 

moderne lagares en in support van de lokale 

economie. Deze visie weerspiegelt de 

eeuwenoude toewijding van de familie aan de 

Douro en haar wijnen.  

Ze zijn er trots op, dat Graham’s het enige grote en 

internationaal opererende portbedrijf is, dat nog 

steeds ‘family owned and family managed’ is.  

 

Kwaliteit met een hoofdletter 

Graham’s behoort kwalitatief tot de absolute top. Het feit dat Graham’s jaar in jaar uit de 

hoogste scores krijgt van internationaal bekende journalisten als Michael Broadbent, Robert 

Parker, Jancis Robinson en James Suckling, wereldwijd de meeste medailles en 

onderscheidingen krijgt en in 2007 uitgeroepen is tot European Winery of the Year, 

onderschrijft en bewijst de topkwaliteit. Het karakter en de kwaliteit van Graham’s Port is 

verbonden aan vijf Quinta’s die door hun verschillende ligging en terroir elk hun unieke 

bijdrage leveren aan de karakteristieke Graham’s stijl: 

 Quinta dos Malvedos (de belangrijkste) 

 Quinta da Vila Velha 

 Quinta das Lages 

 Quinta do Vale de Malhadas 

 Quinta do Tua 

Alle 5 de Quinta’s behoren tot de Categorie A. 
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Graham’s Vintage Port: “The best of the best!” 

Graham’s Vintage Port behoort binnen de vintage range tot de allerbeste, omdat de 

wijnmaker van Graham’s de keuze heeft het allerbeste te maken. Van de 

bovengenoemde vijf Categorie A Quinta’s wordt 281 ha wijngaard alleen gebruikt voor 

Graham’s Port. Dus alleen de allerbeste druiven worden geselecteerd. Deze druiven 

worden afzonderlijk gevinifieerd en uiteindelijk wordt alleen het beste van het beste 

geblend tot een vintage. In de vintage 2007 zijn 18 blends verwerkt. 

In 2013 declareerde Graham’s de Vintage 2011 en voor het eerst in de geschiedenis 

bottelde de familie Symington naast de klassieke Vintage Port een zeer kleine hoeveelheid 

Vintage Port van twee heel bijzondere wijngaardpercelen met traditionele steenhoudende 

terrassen op Quinta dos Malvedos: Graham's 'The Stone Terraces' 2011 Vintage Port. 

 

 

Moderne lagares, een unieke uitvinding van Graham’s 

Het traditionele treden van de druiven gebeurt steeds 

minder. Het is een uitermate arbeidsintensief proces, 

waarvoor steeds minder mensen beschikbaar zijn. Het 

treden is echter een zeer belangrijk onderdeel in het 

proces van port maken. Met het oog op de toekomst 

heeft het wijnteam van Graham’s een unieke 

machine ontwikkeld: de moderne lagar. Na veel 

onderzoek en het testen van prototypes, zijn de eerste 

drie moderne lageres ter wereld in 2000 door 

Graham’s in gebruik genomen.  

De granieten bakken zijn vervangen door RVS en de 

temperatuur is beheersbaar. De lagares zijn 

kantelbaar, zodat na afloop de schillen en de pitjes er 

niet met de hand uitgeschept hoeven te worden. 

Maar het belangrijkste zijn de vele siliconen voetjes 

onderaan de grote platen, die dezelfde druk geven 

als de menselijke voet en waarvan de temperatuur 

met de computer geregeld kan worden. Dezelfde 

computer regelt ook het ritme waarmee de platen de 

druiven treden en zo wordt dankzij een bijzondere 

innovatie de eeuwenoude traditie nieuw leven 

ingeblazen. 

 

Six Grapes en The Tawny, twee bijzondere ports van Graham’s 

De één is een premium ruby, de ander een premium tawny. Twee exclusieve ports van 

Graham’s. Het merk Six Grapes bestaat in feite al heel lang. Het beeldmerk met de 6 

druiventrosjes werd door Graham’s in de 19e eeuw gebruikt als een keurmerk voor de 

betere blend die de Graham’s familie voor eigen consumptie maakte, de zogenaamde 

‘Family Reserve’. Het beeldmerk werd op de houten vaten gebrand en is terug te vinden in 

de oude, met de hand geschreven handelsregisters. De huidige Six Grapes kan gezien 

worden als de moderne ‘Family Reserve’. (Zie ook pagina 9.) 

The Tawny is een bijzondere port die ontwikkeld en bedacht is door Peter Symington. Hij 

wilde een gerijpte tawny maken met een mooie balans tussen fruit en hout, geheel 

gecreëerd naar eigen inzicht en voorkeur. Een karaktervolle Reserve port in een bijzondere 

fles met de persoonlijke signatuur van de familie. (Zie ook pagina 10.) 
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Graham’s 1890 Lodge in Vila Nova de Gaia 

De Dom Luis brug over de Douro verbindt het oude centrum van Porto met Vila Nova de 

Gaia. Aan deze zijde van de rivier liggen in de vele ‘lodges’ de portwijnen onder de beste 

omstandigheden te rijpen. Na een ingrijpende verbouwing werd in maart 2013 de nieuwe 

Graham’s 1890 Lodge opnieuw geopend. De nog altijd actieve Port Lodge in Vila Nova de 

Gaia biedt nu het mooiste bezoekerscentrum voor port. In verschillende talen, waaronder 

Nederlands, worden bezoekers vakkundig rondgeleid in het bezoekerscentrum en door de 

kelders met de duizenden portvaten. In de tasting rooms kan men vervolgens kiezen tussen 

verschillende proeverijen, van Classic tot Luxury. 

En er is zelfs een restaurant gevestigd. In VINUM Restaurant & Winebar geniet je van een 

geweldige maaltijd terwijl je door een enorme glazen wand kijkt op de vaten waarin de 

port ligt te rijpen. 

In de serre van het restaurant heb je een adembenemend mooi uitzicht over het oude 

centrum van Porto, Vila Nova de Gaia en de Dom Luis brug over de Douro. Op de wijnkaart 

staan zowel de huizen van Symington zelf als van de andere wereldberoemde 

wijnproducenten die aangesloten zijn bij de Primum Familiae Vini. 

 

 

Primum Familiae Vini 

De Symington Family maakt deel uit van het besloten Primum Familiae Vini, een groep van 

elf leidende wijnfamilies over de gehele wereld. De andere leden zijn: Antinori, Joseph 

Drouhin, Egon Muller Scharzhof, Hugel, de Perrins van Beaucastel, Mouton Rothschild, Pol 

Roger, Sassicaia, Torres en Vega Sicilia. De criteria om tot dit zeer prestigieuze gezelschap te 

mogen behoren zijn simpel: alle geassocieerde bedrijven moeten geheel in familiebezit zijn, 

al vele jaren tot de beste producenten van hun wijnstreek behoren en de wijnen moeten 

een uitstekende internationale reputatie hebben. 
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3. Port is om vele redenen bijzonder 
 

Gemaakt van lokale druiven 

Terwijl overal ter wereld merlot en cabernet sauvignon druiven worden aangeplant voor de 

productie van rode wijnen, wordt port gemaakt van uitsluitend lokale druivenrassen. 

Druiven die goed gedijen in de extreem klimatologische omstandigheden en op de 

karakteristieke leisteen bodems. In het Dourogebied staan meer dan 100 verschillende witte 

en blauwe druivenrassen. De belangrijkste druiven die Graham’s gebruikt voor rode port 

zijn: de touriga nacional, die zorgt voor structuur, intense aroma’s en een diep paarse kleur 

en de touriga franca, die finesse en fruit geeft. Deze worden aangevuld met andere lokale 

druiven zoals de tinta barroca en de tinta roriz (in Spanje bekend als tempranillo, de druif 

voor ondermeer Rioja). 

 

Een uniek vinificatieproces 

Port wordt op een andere manier gemaakt dan gewone rode wijn. De druiven, die door de 

steile hellingen met de hand worden geplukt, komen terecht in lagares. Dit zijn grote open 

bakken van graniet of cement, die ongeveer 70 cm hoog zijn. Van oudsher werden de 

druiven hierin met de voeten getreden. Een enorm arbeidsintensief en vermoeiend 

gebeuren, want na een zware plukdag moesten de plukkers ’s avonds de druiven ook nog 

treden. Arm in arm in een bepaald ritme door de druivenmassa. Dit is niet alleen om de 

druiven te persen, maar ook om de schillen en de pitjes steeds weer onder te dompelen, 

waardoor in korte tijd zoveel mogelijk kleur en extract uit de druiven verkregen wordt. Het 

treden gebeurt door mensenvoeten, omdat op deze manier de pitjes in de druiven, die 

bittere tonen aan de wijn zouden kunnen geven, niet kapot gaan. De in de druiven 

aanwezige suikers worden net als bij gewone wijn omgezet in alcohol. Echter voor het 

maken van port wordt het vergisten bij 6 à 7 % alcohol gestopt door het toevoegen van 

neutrale wijnalcohol van 77% (dit is wettelijk vastgesteld) en dat is na ongeveer 40 uur. Dit is 

in vergelijking met het vergisten van gewone rode wijn, waarbij dit proces wel een week of 

nog veel langer in beslag kan nemen, bijzonder 

kort. Het resultaat is een ‘ruwe port’ met 20% 

alcohol en een hoog natuurlijk suikergehalte 

van ongeveer 100 gram per liter. De port wordt 

opgeslagen en in het voorjaar vervoerd naar 

Vila Nova de Gaia voor blending en rijping in 

de ‘lodges’; de portpakhuizen. Tegenwoordig 

wordt deze traditionele methode nog 

sporadisch gebruikt. Bij Quinta do Vesuvio, 

eveneens eigendom van de Symington Family, 

worden de druiven voor deze topcuvée nog 

steeds door mensen getreden. 
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Verschillende stijlen 

Er zijn diverse soorten port. Allereerst is er wit en rood. De witte port is gemaakt van witte 

inheemse druiven, zoals de malvasia fina, códega, rabigato en viosinho en kan een iets 

lager alcoholpercentage hebben. Naast zoete witte port, is er ook een droge witte port. 

Hier is de wijnalcohol pas toegevoegd op het moment dat de wijn volledig uitgegist is. 

 

Bij rode port zijn er veel meer verschillen. Er zijn twee belangrijke stijlen te onderscheiden, die 

direct aan de kleur te herkennen zijn: ruby (robijnrood) en tawny (taankleurig oftewel 

bruinrood). Het verschil in stijl is terug te voeren op de soort rijping (op fles of op hout en het 

formaat van de houten vaten) en daarmee de mate van oxidatie en de lengte van de 

rijping.  

Een ruby heeft een donkerrode kleur, heeft gerijpt op grote eikenhouten vaten van soms 

wel tienduizenden liters, dus minder contact met het hout gehad en hierdoor vooral een 

jonge, frisse smaak met veel rood fruit. 

Een tawny heeft gerijpt op kleine eikenhouten vaten van 550 liter, de zogenoemde ‘pipas’, 

dus veel houtcontact gehad, meer oxidatie, een bruinrode kleur gekregen en een smaak 

met hints van rozijnen, gedroogd fruit, noten en tabak. 

Een vintage port oudert, na maximaal 2,5 jaar op hout, verder in de fles. Dit is een veel 

langzamer rijpingsproces, zonder verdere oxidatie. Een jonge vintage heeft intense aroma’s 

van zwart fruit, die doorontwikkelen naar elegant rood fruit naarmate de tijd verstrijkt. 
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4. Graham’s Port in Nederland 
 

Graham’s voert een breed assortiment port op de Nederlandse markt, dat voornamelijk 

door Verbunt Wijnkopers wordt gedistribueerd. 

 

Ruby stijl 

 Fine Ruby is een jonge, helder robijnrode port. Een fruitige, zacht-zoete instapport. Het is 

een zorgvuldig samengestelde blend van verschillende oogstjaren en wijnen. Heerlijk als 

alledaags aperitief, maar ook ’s avonds, eventueel met wat jonge kaas.  

Consumentenadviesprijs: ongeveer € 11,95 

 

 Natura is het meest recente bewijs van de betrokkenheid die het bedrijf heeft bij het 

milieu. De port wordt geproduceerd van druiven die geteeld worden in biologische 

wijngaarden. De geur is fris, bloemig en elegant en de smaak rijk, zoet en fruitig. Mooie 

combinatie met rijke, noten- of chocoladedesserts of bij stevige, uitgesproken 

kaassoorten zoals een rijpe, blauwdooraderde Stilton of een oude Hollandse kaas. 

Consumentenadviesprijs: ongeveer € 13,99 (alleen verkrijgbaar bij Gall & Gall) 

 

 Six Grapes is een unieke port die alleen Graham’s maakt. Het was ooit de 

betere blend die de Graham’s familie in de 19e eeuw voor zichzelf maakte, 

de ‘Family Reserve’. (Zie ook pagina 5.) Six Grapes is toegankelijk, heeft veel 

fruit en is iets minder zoet. Een prachtige aperitiefport, maar bij een keur aan 

stevige, uitgesproken kaassoorten (Stilton) komt deze port ook heel goed tot 

zijn recht. Of serveer hem eens met pure chocolade van goede kwaliteit, 

vooral voor vrouwen een ware traktatie. 

Consumentenadviesprijs: ongeveer € 16,95 

 

 Late Bottled Vintage (LBV) is een blend van druiven en wijngaarden van één 

oogstjaar. De port heeft 4 tot 6 jaar houtrijping gehad. Op het etiket staan oogstjaar en 

het jaar van botteling. Door de langere houtrijping is de LBV sneller op dronk dan een 

echte vintage en kan na openen van de fles enkele weken bewaard worden. Let wel, 

het is géén vintage port. 

Luxe port om voor het eten van te genieten als het buiten kouder wordt. Of serveer hem 

ook eens met pure chocolade tijdens het uitgebreid natafelen met vrienden. 

Consumentenadviesprijs: ongeveer € 17,95 

 

 Crusted port is een blend van 2 of 3 verschillende oogsten, die 3 tot 4 jaar op fust heeft 

gelegen. Het is een ruby met een bovengemiddelde kwaliteit. Deze port komt weinig 

voor. De wijn zet wat depot af in de fles als hij ouder wordt; vandaar de naam ‘crusted’. 

Zet de fles enkele uren rechtop alvorens te ontkurken en vervolgens te decanteren. 

Consumentenadviesprijs: ongeveer € 24,95 

 

 Vintage is het enige porttype waarvoor het Instituto dos Vinhos do Douro e 

Porto (IVDP) bepaalt wanneer de omstandigheden dusdanig gunstig zijn dat 

een vintagejaar gedeclareerd kan worden. Dit gebeurt gemiddeld drie keer 

per decennium. Voor vintage port mogen uitsluitend druiven uit dat ene jaar 

gebruikt worden en na maximaal 2,5 jaar op hout moet de port gebotteld 

worden. Graham’s maakt uitzonderlijk goede vintage port; de vele 

onderscheidingen en lovende kritieken van internationaal befaamde 

journalisten bewijzen dit. (Zie ook pagina 5.) De ultieme wijn om van te 

genieten op bijzondere dagen, zoals tijdens Kerstmis, verjaardagen en 

trouwdagen. Klassiek met Stilton of juist zonder iets erbij. 

Consumentenadviesprijzen: vb 2003: € 88,50 en magnum 1977: € 265,25 
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 Quinta dos Malvedos Vintage Port 

Graham’s maakt in jaren dat de oogst van de Quinta dos Malvedos zo goed is, maar 

dat jaar niet tot een vintage jaar is uitgeroepen, een Quinta dos Malvedos Vintage Port. 

Dit noemt men een Single Quinta Vintage Port. 

Consumentenadviesprijs van de 2001: € 46,25 

 

 

Tawny Stijl 

 Fine Tawny, de instapport van de tawny stijl. Een zorgvuldig samengestelde blend van 

verschillende oogstjaren en wijnen. Fijne belegen port, die tot volle rijping is gekomen in 

houten vaten. Breed van smaak met ingetogen fruit van zondoorstoofde druiven, 

eikenhout en zeer veel stijl en finesse. Tawny is iets lichter en droger dan ruby port. 

Consumentenadviesprijs: ongeveer € 11,95 

 

 The Tawny, een unieke port die alleen Graham’s maakt. Deze port met 7 jaar houtrijping 

is ontwikkeld door Peter Symington. Hij wilde een gerijpte tawny met een mooie balans 

tussen fruit en hout. In tegenstelling tot de wettelijk vastgelegde criteria voor aged 

tawnies heeft men bij The Tawny de vrijheid om een wijn te creëren naar eigen voorkeur 

en ervaring. Een port met een bijzonder karakter in een bijzondere fles. Dit is de perfecte 

port voor een ontspannen moment, na een diner met romige, rijpe kazen, een 

karamelpudding, notentaart of gewoon een gedenkwaardig samenzijn met vrienden. 

Bij warm weer kan hij het best gekoeld 

worden genoten. (Zie ook pagina 5.) 

Consumentenadviesprijs: ongeveer € 15,95 

 

 10 – 20 – 30 – 40 Years Old  

(aged tawnies with age indication) 

Aged tawnies zijn blends van diverse oudere 

jaren die met zorg worden geblend. De 

gemiddelde leeftijd staat op het etiket: 10, 

20, 30, (over) 40 Years Old. Door langdurig 

lageren op eikenhout verandert de kleur van 

diep, donkerrood naar roodbruin/oranje. Aged tawnies worden na botteling niet beter. 

Anders dan een vintage port is deze port niet geschikt om lang te bewaren. Het advies 

is dan ook om de port binnen een jaar na aankoop te consumeren. Na opening is de 

port nog 3 à 4 weken houdbaar, mits goed afgesloten en koel bewaard. Verras gasten 

met een gekoeld glas 10 Years Old als aperitief op het terras op een zwoele 

zomeravond. Ook heel mooi bij desserts met noten of karamel en bij ganzenlever. 

Nip starend naar het vuur in de openhaard van een 20 Years Old Tawny en droom 

heerlijk weg. Ook een hele mooie port voor sigarenliefhebbers. 

Consumentenadviesprijzen: 10 Years Old: ongeveer € 21,95, 20 Years Old: ongeveer  

€ 39,95, 30 Years Old: ongeveer € 79,95 en 40 Years Old: ongeveer € 129,95 

 

 Single Harvest Tawny  

Wijnmaker Charles Symington selecteert heel af en toe een tawny port van één 

oogstjaar met subliem karakter en specifieke kenmerken voor een gelimiteerde 

botteling met de hand. Dit wordt een Single Harvest Tawny of ook wel Colheita 

genoemd en hij kan direct worden gedronken. De geur geeft een explosie aan aroma’s 

bestaande uit karamel, noten en hints van vanille. In de mond een enorme 

concentratie en een complex smakenpalet van bloemen met honing, exotische kruiden 

en gekristalliseerde sinaasappelschil. Stevige en verfrissende zuren geven de wijn een 

perfecte balans en structuur die opbouwt naar een oneindig lange afdronk. 

Consumentenadviesprijzen: 1969 € 209,95 en 1982: € 150 
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 Ne Oublie 

In 2014 lanceerde Graham’s een zeer bijzondere Single 

Harvest Tawny uit 1882. Tussen de vele duizenden vaten in 

de Graham’s Lodge lagen al die tijd drie vaten apart. Uit 

één vat zijn nu, na 130 jaar, 656 individueel genummerde 

flessen gebotteld. De kristallen karaf wordt gesierd door 

Sterling Silver en gepresenteerd in zeer exclusieve lederen 

kist.  

Ne Oublie is uitsluitend op inschrijving verkrijgbaar met een 

consumentenprijs vanaf 5.500 euro. 

www.neoublie.grahams-port.com 

 

 

Witte port 

 Fine White wordt op dezelfde manier gemaakt als rode port, maar van uitsluitend witte 

druiven. Hij is goudgeel van kleur en heeft een overweldigend rijke en aromatische 

structuur. Zeker niet te zoet. Een heerlijk fris aperitief, zowel koud geserveerd in een witte 

wijnglas als gemixt met tonic, blokjes ijs, een schijfje citroen en eventueel een blaadje 

verse munt. Of serveer hem eens bij een licht dessert. 

Consumentenadviesprijs: ongeveer € 11,95 

 

 

Uitgebreide proefnotities en wijn & spijscombinaties staan op: 

www.wijnkring.nl en op www.grahams-port.com 

 

 

Houdbaarheid na het openen van een fles 

Het is belangrijk om te weten dat er grote verschillen zijn in de houdbaarheid van port als 

de fles eenmaal geopend is. Het is waar dat een eenmaal geopende fles port veel langer 

bewaard kan worden dan een geopende fles rode wijn – dat wil zeggen meestal. Grote 

uitzondering is een vintage port, zeker als deze ouder is dan 25 jaar. Eenmaal geopend, 

moet de wijn opgedronken worden. Een vintage is namelijk een jong gebotteld type ruby 

port en is dus niet gerijpt met zuurstofcontact. 

Jonge ruby’s en tawny’s zijn na opening nog 4 tot 6 weken goed drinkbaar. Oudere 

tawny’s blijven zo’n 6 tot 8 weken goed, want een tawny kan beter tegen zuurstof. Witte 

port kan na openen nog 2 tot 3 weken prima gedronken worden. 

 

 

Distributie 

Graham’s Portwijnen worden in Nederland via Verbunt Wijnkopers verkocht aan de horeca 

en de wijnspeciaalzaak, waaronder de ruim 100 leden die aangesloten zijn bij de Wijnkring, 

www.wijnkring.nl. 

 

Contactgegevens: 

Verbunt Wijnkopers 

T: 013 549 84 00 

E: info@verbunt.nl 

I:  www.wijnkring.nl 

 

Daarnaast wordt een deel van het assortiment ook verkocht bij Gall & Gall (www.gall.nl) 

en Wijnkoperij De Gouden Ton (www.degoudenton.nl). 

 

http://www.wijnkring.nl/
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5. Nederland is een belangrijke portmarkt 
 

Nederland is de tweede exportmarkt voor port in volume (14%) en staat op de derde plek 

in waarde (12%). Frankrijk is met een marktaandeel van 28% in volume (bron: IVDP, januari 

2015) en 21% marktaandeel in waarde onbetwist marktleider. Het meest verkochte port 

type in Nederland is de standaard ruby. 

 

Vergeleken met de andere markten loopt Nederland achter als het gaat om de verkoop 

van premiumport. Wereldwijd behoorde 21% van de verkochte port in 2014 tot het 

premiumsegment. Van alle verkochte premiumport ging in 2014 slechts 7% naar Nederland 

(figuur 1). Vanaf 2004 groeide dit aandeel gestaag. In 2009 kreeg de markt echter te 

maken met een flinke terugval als gevolg van overtollige voorraden en de economische 

crisis. Herstel in 2010 werd gevolgd door een lichte terugval in 2011, waarna de verkoop van 

premiumport stabiliseerde rond de 120.000 dozen (figuur 2).  

De export van Aged Tawnies behaalde een absoluut record in 2014 (figuur 3). 

 

Figuur 1:  Nederland 6e wereldwijd in premium port 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Export van premium port naar Nederland – stabiel rond 120.000 dozen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: Een absoluut record voor de export van Aged Tawnies 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bron: IVDP, januari 2015 
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Perscontact: TOT-PR 

Contactpersoon: José Cretier 

T: 010 2211312 

E: jose@totpr.nl 

 

www.grahams-port.com  

malvedos.wordpress.com 

www.thevintageportsite.com  

 

 

www.facebook.com/grahams.port.wine 

 

mailto:jose@totpr.nl
http://www.grahams-port.com/
http://malvedos.wordpress.com/
http://www.thevintageportsite.com/
http://www.facebook.com/grahams.port.wine

