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loodus ja kultuur

Portvein on üks suhteliselt erandlik, reeglina
magus kangestatud vein,
mida tehakse Douro jõe
kiltkivi terrassidel kasvatatud viinamarjadest.
Sellest on kujunenud üle
maailma omamoodi Portugali sümbol.
Douro piirkond asub Portugali kirdeosas ning piirneb ühelt
poolt ookeani ja teiselt poolt mägedega, mis loovad spetsiifilise
kohapealse kliima ja ilmastikutingimused. Vein on mitmeti
erakordne, kohalike traditsioonide, kunsti ja kliima (kõrvetavate suvede ja karmide talvede)
sümbioosi tulemus. Nime on ta
saanud jõe suudmes asuva Porto (Oporto) sadamalinna järgi,
kust veini eksporditakse kõikjale maailmas. Muidugi on raske ette kujutada, kuidas selline
võrratu soojendav talvejook on
leiutatud nii soojal ja päikeselisel maal nagu Portugal.
Kuigi kuulsaks tegid portveini ilmselt inglased ja hollandlased, sai see alguse siiski
portugallastelt. Räägitakse, et
Lamego kloostri abt, olles pakkunud noortele inglise veinikaupmeestele magusat veini,
tunnistas, et ta oli kääritamisel
lisanud veinivirdele brändit. See
juhtus 17.-ndal sajandil väidetavalt Pinhaos. Legend oli tekkinud.
Portveini puhul keerleb kõik
maalilise Douro jõe ümber, mis
ongi kogu regiooni ühendavaks
tuiksooneks ja arengumootoriks – Douro järskude nõlvadega
graniidist ja kiltkivist moodustunud mägedes kujundasid kohalikud viinamarjakasvatajad
sajandite vältel unikaalsed ter-

rassid, kus vaatamata keerulisele maastikule on võimalik
kasvatada viinamarju. Need terrassid võivad ulatuda jõest isegi
500 meetrit kõrgemale. Tulemuseks on meeliülendav vaatepilt,
kus võimsa kolme tammiga jõe
kallastel on triibulised astmelised mäenõlvad, millel kasvatatakse viinamarju. Orgudes tehakse viinamarjadest vein, mis
pannakse tünnidesse, mida siis
omakorda viiakse spetsiaalsete laevukeste barca rabelo’dega
Porto linna lõplikule valmimisele, segamisele ja vaatides küpsemisele. See unikaalne looduse
ja inimese koostööl kujunenud
maastik – geomeetriline mosaiik
jõest, sadamakestest, vanadest
veinimajadest, küladest, viinamarjaaedadest ning terrassidest
on üks maalilisemaid orgusid
maailmas ning kuulub alates
aastast 2001 UNESCO Maailmapärandi nimekirja.
Alto Douro Vinhateiro viinapuuistanduste pindala on ca
25 000 hektarit. Veine toodetakse seal mitmeid. Kuulsaimad on
kahtlemata portveinid.
Veinitootmisest Douro aladel on teada juba Rooma aegadest peale. Seal on leitud 3. ja
4. sajandist pärit veinipresse
ja anumaid veini hoidmiseks,
samas kui määratlus portvein
tekkis alles 17. sajandil, ajal,
mil toimus piirkonnas ulatuslik
veinitootmise ja ka selle ekspordi kasv. Esimene kirjalik märge
portveini ekspordist Inglismaale pärineb aastast 1651. See
magus brändiga kangestatud
värske ja sädelev vein, Portugali
kuumade kuivade suvede eriline
produkt, oli inglastele meeldima
hakanud. See oli ka aeg, mil tekkis traditsioon lisada valmivale
veinile brändit, üheltpoolt, et

Vaade Niepoorti uuest veinimõisast viinamarjaistandustele Douro
jõe ääres – unikaalne looduse ja inimese koostööl kujunenud maastik.

portveinid, mida on lastud pikalt
küpseda tammevaatides, omandavad oksüdeerumisel kullavärvilise tooni, mis on sarnane väga
vanade punaveinide toonile.
Magususe järgi võivad portveinid olla väga magusad, magusad, kuivad ja väga kuivad.
See on seotud tootmise eripäraga, mis on suuresti tingitud
sellest, millal katkestatakse fermentatsiooni protsess. Kuivade
puhul on brändit lisatud üsna
käärimisprotsessi lõpus, kui
enamusest suhkrust on saanud
alkohol.
Portveine jaotatakse sõltuvalt küpsemisprotsessist punasteks ja heledateks, mis on väga
ligikaudne jaotus ning sõltub
suuresti tootjast ning traditsioonidest – Ruby, mis on peamiselt
pudelis küpsenud ning puuviljane, Tawny on vaadis pikemalt
küpsenud ja mahedam. Lisaks
neile on veel ka valge portvein
(White Port).
Porto Ruby veinid on rubiinivärvi. Et sellist värvitooni hoida,
lastakse veine küpseda puust
vaatides ning neile on suhteliselt limiteeritud õhu juurdepääs, mistõttu säilub pikemaajaliselt ka veinide värskus ja
maitseomadused. Veini hoitakse vaadis üks-kaks aastat ning
seda soovitatakse juua värskelt,
kuna pudelis hoidmine talle kasuks ei tule. Veinid on puuviljased, rubiini värvi ja väga värskendavad.
Punaste veinide kategooria
alla kuuluvad ka pikemalt küpsenud portveinid ning aastakäigu portveinid (Vintage Character Port, Ruby Reserve, Late
Bottled Vintage, Single Quinta
Vintage ja Vintage). Need on
kvaliteetsemad, pisut kangemad ja täidlasemad veinid. Vintage Character Port on mitme
aasta saagist tehtud vein. Kui
vein jäetakse enne pudelisse villimist filtreerimata ja pudelisse
koguneb sade, on tegu Crusted
Port’iga. Late Bottled Vintage on
küpsenud 4-6 aastat, kuid sellest
ei ole saanud päris aastakäiguportveini. Single Quinta Vintage on ühe veinimõisa aastakäiguportvein, kus kõigi veinimaja
quinta’de tase ei anna aastakäiguportveini mõõtu välja, seega
on valitud üks. Vintage Port
on segu parimatel aastatel eri
quinta’de veinidest valmistatud
portvein, mis on algul küpsenud
vaadis (2 a.) ja seejärel pudelis
kuni paarkümmend aastat. Viimased on portveini kroonijuveelid, kindlal, veinimeistrite poolt
valitud aastal tehtud, erakordsete kvaliteediomadustega ja
põnevate maitsenüanssidega tugeva sademega veinid, mille on
ka vastav Instituto do Vinho do

niks: Baixo Corgo (läänes), Cima
Corgo (keskel) ja Douro Superior
(idas). Piiriks on Corgo jõgi, mis
põhja poolt voolates Dourosse
suubub. Corgost allpool asuv
regioon on pisut jahedam ja vihmasem, ülalpool asuvas Cima
Corgos, mille keskuseks on Pinhao külake, on aga kaldaterassidel enamik tähtsamaid veiniaedu (quintas) ning veinimõisasid.
Hispaania piiri lähedale jääv
Douro Superior on kõrgem ja
kuivem ala, kuid seal asuvad ka
mitmed kuulsad veinitegemise
keskused.
Aegade jooksul sai ka Vila
Nova de Gaia linn, nüüdseks
Porto linna lõunapoolne osa, selle tootmispiirkona orgaaniliseks
osaks. Mäenõlvade sisse lõid
kõik portveini tootmisega seotud firmad veinide küpsemiseks
mõeldud keldrid ja laod (loja).
Suurem osa ladusid asus otse jõe
kallastel, kuhu toodi Douro jõe
ülemjooksult vaatides veinid, samast sai valmis portveine hõlpsasti laevadega transportida nii
Briti saartele, Madalmaadesse
kui ka mujale maailmas.
Aastal 1933 loodi Instituto do
Vinho do Porto, mille ülesandeks
on uurida ja kontrollida tootmist
ja promoda portveini üle maailma. Praeguseks on Porto portvein ilmselt üks kõige rangemalt
kontrollitud kvaliteediga alkohol
maailmas. Instituut kontrollib
ka veinile lisatava brändi omadusi ja kvaliteeti ning ka kõikide
valmivate portveinide värvuse-,
lõhna- ja maitseomadusi ning
keemilist koostist. Ühtlasi annab ta neile ka vastava kvaliteeditähise, mida firmad võivad
oma pudelitele kirjutada ning
alles seejärel müüa.
Portveini valmistamine algab Douro regiooni demarkee-

ritud kasvatusalal marjade korjamisega, mis kestab septembri
algusest oktoobri lõpuni. See
on suuresti käsitsi tehtav töö,
mida teevad enamasti naised,
kuna tegu on masinatele raskesti ligipääsetavate terassidega.
Portveini tegemiseks on lubatud kasutada kuni 88 punase
ja valge viinamarja sorti. Tuntumad neist on Touriga nacional, Touriga franca, Tinta cao,
Tinta amarela, Tinta barroca
ja Tinta roriz. Sageli kasvavad
erinevad viinamarjasordid, eriti
vanematel terrassidel, läbisegi.
Ka kääritamine toimub paremate veinide saamiseks tihti
koos. Mineraaliderohke kiltkivipinnase, erilise kliima ning
parkaineterohke tiheda kesta
ja viljalihaga marjade koosmõju
annab portveinile jõulise iseloomu, milles on vaatamata piiritusega kangestamisele säilinud
algsed marjamaitsed ja lõhnad.
Et eriliselt oluliseks peetakse
veini värvust, siis pööratakse
suurt tähelepanu, et viinamarjade nahkadest saadaks kätte
maksimum värvaineid.
Marjadega korvid transporditakse veinimajadesse, kus viinamarju pressitakse. Enamasti
tehakse seda masinatega, kuid
mitmetes kohtades praktiseeritakse traditsioonilist meetodit,
kus mehed põlvedeni paljaste
jagadega pressivad viinamarjadest mahla. Sellega käivad tihti
kaasas rõõmsad laulud ja akordionimäng. See on pehme pressimine, seemned jäävad jalgade
all terveks ega anna veinile oma
mõrkjat maitset, mis võib tekkida moodsal masinatega pressimisel.
Edasi järgneb kääritamine
4-6 päeva jooksul lahtistes väikese toa suurustes kivivannides

(lagar) suhteliselt kõrgel temperatuuril (kuni 32 kraadi). Selle
käigus muutuvad suhkrud alkoholiks. Teatud kindlal ajahetkel,
kui alkoholiprotsent ei ole veel
eriti kõrge (6-8%) ja veinivirre
on parajalt magus, lisatakse sellele brändi (aguardente). Brändi
all mõistetakse siin viinamarjadest destilleeritud umbes 77%list valget läbipaistvat enamasti kohapeal toodetud alkoholi.
Virde kangusest tähtsam on
selle suhkrusisaldus ja tihedus,
mida enne kääritamise brändiga peatamist hoolikalt mõõdetakse. Kuivemale veinile, mis
kauem käärinud ning kangem,
lisatakse vähem aguardente’t,
magusamale rohkem. Müstiline portvein hakkabki sel hetkel
valmima brändi ja koos pressimisjääkidega käärinud viinamarjamahla koosmõjul.
Valmiv vein on üle talve
Douros ning viiakse Vila Nova
de Gaia’sse järgmisel kevadel,
kus see küpseb tammevaatides
kindel arv aastaid.
Barca rabelos, piirkonnale
tüüpiline laevuke, transportis kunagi korraga 30 kuni 70
ca 550 liitrist pipa’t ehk vaati.
Praegu on kasutusel raudteetransport. Vila Nova de Gaia
põhja poole avatud mäenõlvas
asuvate keldrite mikrokliima,
eriti temperatuur ja niiskus, on
ideaalsed portveini valmimiseks
ja säilitamiseks. Seal otsustavad ka veinimeistrid, millistest
veinidest saavad aastakäiguveinid, millistest mitte ning kaua
ja mis tingimustes mingit veini
hoida. Seega võib öelda, et portvein sünnib Douros kuid küpseb
ja valmib Vila Nova de Gaia’s.
Portveinid erinevad üksteisest nii kasutatavate viinamarjasortide kui kindlasti ka küpsemisprotsessi iseärasuste poolest
– kus on viinamarjad kasvanud,
millal neid korjatakse, kuidas
tehakse vein, millistes vaatides
seda säilitatakse, millal, millist
ja kui palju brändit lisatakse
ning mis tingimustes, kui kaua
ja kuidas toimub edasine küpsemine vaatides. Tavalistest veinidest erineb saadud portvein mitte ainult oma kanguse (19% kuni
22%) poolest. Erinevaid tüüpe
iseloomustab kõiki unikaalselt
värske bukett, iseloomulik maitse ning lõhn, suur varieeruvus
värvuses ja magususes.
Aegade jooksul on välja töötatud ka vastavad tähistused
ning nimed erinevatele portveinidele, mis aitab aru saada, mis
joogiga tegemist on.
Veini värvus varieerub reeglina mustjas-punasest kahvatu
valgeni, mis jätab vahepeale tume-kuldsed, kuldsed, hele-kuldsed ning õlevärvi veinid. Valged

Calem’i portveinifirma Vila Nova de Gaia’s Douro jõe kaldal –
portvein sünnib Douros, kuid küpseb ja valmib Vila Nova de Gaia’s.

Valmiva veini kvaliteedi kontroll Niepoorti veinimõisas.

Vanad ja väärikad portveinid demijohn’ides küpsemas Niepoorti
mõisa keldris, kus nad on olnud juba aastakümneid.

Porto, portvein,

Dirk Niepoort 170 aastat (valmistatud 1841) vana veinipudeliga – nii vana veini võib leida vaid
Douro jõe kaldal olevates keldrites.
peatada veini käärimine, mille
tulemusel veinid jäid magusamateks, teisalt oli taolisi kangemaid veine kindlam transportida üle mere.
Erinevalt Lõuna-Hispaanias
Jerezi ümbruses toodetud šerrist lisatakse portveinile destilleeritud alkoholi (umbes 100
liitrit 500 liitri toore veini kohta)
enne käärimisprotsessi lõppu.
Sellest ka veini magusus.
Kaubanduslikus mõttes tähendas veinile destilleeritud
alkoholi lisamine ka seda, et
tekkis arvukalt firmasid, kes
hakkasid tootma portveini, seda
eelkõige sadamalinnas Oportos.
Kuigi selles äris domineerisid
selgelt inglased ning flaamid, oli
esimeseks siiski sakslane Christian Knopke, kes asutas Oportos
omanimelise veinitootmise firma aastal 1638. Teised kuulsad
olid juba inglased – Croft & Co
(1878), Quarles Harris (1680) ja
Taylor’s (1692). Suureks abiks
olid siis maksusoodustused Inglismaaga, mis fikseerusid 1703
aasta Methueni lepinguga.
Aastal 1756 tollase Portugali
kuninga Jose I võimekas peaminister Marques de Pombal lõi
Alto Douro Põllumajanduse ja
Viinamarjakasvatuse Peakompanii, mille eesmärgiks oli hoida
toodete kvaliteeti, tasakaalustada tootmist, vältida võltsimisi
ning kontrollida hindu. Teiste
sõnadega hoida portveini kvaliteeti ja edendada kohalikku
majandust. Aastal 1757 loodi
samas ja samadel eesmärkidel
Alto Douro piiritletud veinitootmise piirkond “Marcos de Feitoria”, mis oli esimeseks omataoliseks maailmas.
Demarkeeritud ala, mille kogupindala on 250 000 hektarit,
on jagatud kolmeks alaregioo-
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Porto tunnistus. Neid aastaid,
kui kasvutingimustes kõik klapib ning veinimeistrid leiavad,
et tegemist on erakordselt hea
aastaga, ei ole palju – dekaadis
vaid paar-kolm. Tugevamaitseline puuviljane vein küpseb pärast vaatidest suurtesse pudelitesse villimist veel intensiivselt
üle 15 aasta. Sellel küpsemisel
tekkiv sade tuleb enne lõplikku
pudelitesse või karahvinidesse
villimist dekanteerida. Vana
aastakäigu portveini maitsmine
on samas kindlasti üks eriline
ja erakordne rituaal. Siin võib
rääkida mitte järelmaitsest vaid
suus tekkinud soojendavast järelhõõgusest.
Heledate portveinide hulka kuuluvad järgmised: Porto Tawny veinidest nooremad
(Tawny) on küpsenud umbes 2
aastat tammevaatides. Need on
heledad ja pehmed, pähkli ja karamelli maitsega veinid. Nad on
valmistatud valgete ja punaste
viinamarjade segust.
Tawny Reserve on seevastu
väärikad veinid, segatud eri aastakäikudest ja küpsenud pikka
aega vanades vaatides. Vaatides
muutub ka veini värv heledamast tumedamaks kuldseks,
maitses hakkavad tooni andma
kuivatatud puuviljad, kohvi, rosinad, kaneel, nahk ja muskaat.
Et tagatud on suhteliselt hea
õhuvahetus läbi vaadi seinte,
siis küpsemine on olnud intensiivne ning need on hinnalised
konjaki ja rummi nüanssidega
õhukesed aga tulised joogid.
Eristatakse ka Tawny’sid, millel
on kindel vanus (10, 20, 30 või
40 aastat).
Colheita on ühe aastakäigu (reegina sildil) Tawny, mis
on läbinud ülipika mitmekümneaastase laagerduse. Neil on
reeglina sildil lisaks tegemise
aastale ka pudelitesse villimise
aasta. See on sarnane Tawny
Reserve’ga, kuid on veelgi kuivem, pähklisem ja vürtsisem.
Porto Branco on valmistatud
valgetest viinamarjadest ning
sellel on mitmeid stiile, mis on
seotud erineva pikkusega küpsemisperioodide ning magususe
tasemetega. Nende hulgas on
sellest sõltuvalt alates ekstrakuivast kuni poolmagusani lillelisi ja komplekseid puuviljaseid
veine. See on enamasti kuivem
kui punane portvein.
Valget portveini juuakse
enamasti aperitiivina, jahutatult. Sobiv on see koos foie gras
või pate aga ka juustuga. Sellele
võib lisada ka jääd.
Traditsiooniliselt
käivad
aastakäigu portveini juurde tugevamaitselised juustud, nagu
inglaste Stilton või portugallaste
Queijo da Serra, Queijo de Azei-

Legendaarne Colheita, mis on läbinud
ülipika laagerduse.

tao ja Serpa. Ruby Porto juurde
sobivad nii erinevad juustud,
kui ka näiteks maasikad, puuviljad ja dessertkoogid.
Üks omapärasemaid, erilisemaid ja samas elitaarsemaid
portveinitootjaid Portos on kahtlemata Niepoorti perefirma.
Juba nimi viitab perekonna Madalmaade päritolule. Hollandlasest firma looja Franciscus
Marius van der Niepoort (sündinud aastal 1813 Hollandis Hilversumis) abiellus portugallanna Francisca Louisa Elisabeth
Ehlers’iga, kolis Portosse ning
aastal 1842 asutas veinitootmise ning müümisega tegeleva
perefirma. See on üks väheseid
omataolisi portveinimaailmas,
tänaseni säilinud ja vägagi tegus.
Praegune firmajuht Dirk
Niepoort avastas veinitegemise
võlu õpingute ajal Šveitsis. Ta
liitus oma isa Rolf Niepoorti äriga, lisas veinide kokkuostmisele,
segamisele ning keldrites küpsemisele ka aktiivse viinamarjakasvatamise ja veinitegemise. Perekond ostis Cima Corgo
regioonis viinapuukasvatused
Quinta de Mapoles ja Quinta do
Carril. Lisaks kuulub neile veel
Vale de Mendiz, kus toodetakse
portveine. Planeeriti 15 hektarit
uusi viinapuuaedu ning säilitati 10 hektarit kuni 60-aastaseid
viinapuid. Praegu toodetakse
lisaks portveinidele ka kõrge
kvaliteediga tavalisi punaseid ja
valgeid veine.
Kui perefirmas on ettevõtte juhtimine läinud isalt pojale
juba viie põlvkonna vältel, siis
oluline edu põhjus on kindlasti
ka traditsioonidega veinitegemisel üliolulise keldrimeistri
olemasolu – seda ametit on juba
4-ndat põlvkonda pidanud Nogueira perekonna esindaja, hetkel Jose Nogueira.
Niepoorti mehed on olnud
kõik suured kunsti- ja teadusehuvilised ning ka kollektsionäärid. Mõisates on eksponeeritud
antiik, kunstiteosed, vanad tootmisvahendid, pudelid, võtmed,
korgitserid, aga ka vanad Portugali relvad. Uue veinimõisa
Cima Corgos projekteeris Dirk
Niepoort koos oma arhitektist
sõbraga Austriast. Pudelite silte on teinud Niepoorti veinidele
erinevad kunstnikud paljudest
maadest – Portugalist, Iirimaalt,
Saksamaalt, Soomest, Hollandist, Suurbritanniast, Taanist,
Jaapanist, Hispaaniast, USAst,
Lõuna Aafrika Vabariigist ja
mujalt. Eestigi on uhkelt esindatud kunstnik Priit Pärna poolt
kujundatud veinipudeli sildiga.
Perefirma ei ole suur, kuid
Niepoorti veinid on kindlasti
kvaliteetportveinide
tipmises

osas. Niepoorti filosoofia on olnud juba aastaid säilitades traditsioone olla innovatiivne, otsida uusi tootmisnippe, murda
eelarvamusi. Peab tunnistama,
et nad on olnud selles vägagi
edukad. Seda nii viinamarjade
kasvatamisel, uute veinimarkide leiutamisel, pudelisiltide ja
-kujude disainimisel.
Tootmisel on lai valik suurepäraseid portveine, nooremaid
Ruby Dum ja Tawny Dee, Junior Tinto, Senior Tawny (hoitud pikalt väikestes vaatides
Vila Nova de Gaia’s, mille tulemuseks elegantne mahe puuviljane portvein), Fabelhaft (Wilhelm Buschi juttudest tuttavate
ulakate poiste Max’i ja Moritz’i
iseloomusid järgiaimavad portveinid – Max, värske ja puuviljane, Moritz, mahe ja elegantne),
Ruby, Ruby Reserve, Late Bottled Vintage, uhked aastakäiguportveinid Vintage (on hoitud
2 aastat tammevaadis, seejärel
aastakümneid pudelites, eriti
maitsev serveerituna koos sinihallitusjuustuga piduliku eine
lõpus), Bioma ja Pisca Vintage
(edukalt taastatud vanad traditsioonilised portveinistiilid),
Tawny seeria, eriti vanusemääratlusega Tawny’d nagu “10-,
20- ja 30-aastased” ning Drink
Me 10 Years Old Tawny (suurepärased keldrimeister Jose Nogueira poolt loodud joogid šokolaadi, juustu ja desserdi juurde)
ning valged portveinid White ja
Dry White, 10 years old White.
Eriklassist on Niepoorti
Colheita’d – aastaarvuga tähistatud tawny veinid, mis on küpsenud enne pudelitesse villimist
vähemalt 7 aastat (enamasti
palju enam) väikestes vaatides.
Neile on iseloomulikud tammised ja pähklised alatoonid ning
valmistatud on neid vaid loetud arvul aastatel, vanim praegu saadaolev on aastast 1934,
noorim aastast 2001. Niepoorti
veinimaja spetsialiteet on ka
nn “garrafeira” veinid. Need on
ühe aastakäigu viinamarjade
saagist valmistatud portveinid,
mis ei küpse pikki aastaid mitte
tammevaatides vaid spetsiaalsetes klaasballoonides, mida
kutsutakse sarnaselt vanade
armanjakkide ja konjakite hoidmisel kasutusel olevate anumatega demijohn’ideks (7 kuni 11
liitrised vanad apteegipudelite
kujulised konteinerid).
Need balloonid on pärit 18-st
sajandist ning kohapeal maitsnuna võin väita, et nad lisavad
vaieldamatult garrafeira portveinile unikaalseid värvi-, maitse- ja lõhnaomadusi, mida ei leidu naljalt teistes veinides.
Toomas Tiivel

Priit Pärna poolt kujundatud pudelisilt Niepoorti veinile.

