
 

Colheita 2007 Pacheca 

Douro, Portugal 
19,5 % Alcohol 
Traditionele rode druivensoorten uit de Douro-regio, oorspronkelijk afkomstig 
uit oude wijngaarden. 
 
Porto Colheita 2007 is het resultaat van de traditionele vinificatie van druiven 
van oude Douro-wijnstokken met een enorme diversiteit aan verschillende 
autochtone druiven. In de kelder werden ze geplet en naar de traditionele 
stenen tank gebracht 
waar ze twee keer per dag te voet werden getreden, totdat de gisting werd 
onderbroken door de toevoeging van brandewijn. Deze wijn heeft gerijpt in 
Portugese eikenhouten vaten van 550 liter, tot de botteling in 2019 
 
Rode kleur met roestige kleur en de kleur van baksteen. Zeer complex aroma, in 
een mengsel van vers fruit met oxidatieve aroma's. In de mond is het ook erg 
complex met een goede zuurgraad, waardoor de port fris is. Intens en met een aanhoudende 
afdronk. 
 
Port kan heerlijk bij kazen of desserts met donkere chocolade.  
Geserveerd tussen 16 en 18ºC. 
 
Cambres, in de provincie Lamego, ligt Quinta da Pacheca, een van de meest prestigieuze en erkende 

eigendommen in de Douro regio. De geschiedenis van de wijngaard gaat terug tot de zestiende eeuw 

toen het een verzameling wijnstokken was die toebehoorde aan de kloosters van Salzedas en St. João 

de Tarouca, zoals vermeld in een document uit 1551. Het landgoed wordt genoemd voor de voor het 

eerst in een document uit april 1738 waar het wordt aangeduid als "Pacheca", een vrouwelijke vorm 

van de familienaam Pacheco omdat het eigendom is van een dame, Da. Mariana Pacheco Pereira, 

een imposante vrouw die zelf voor het pand zorgde. Een van de overgebleven Pombaline-

monumenten die voor het eerst werd gebruikt in 1758 om deze allereerste afgebakende wijnregio ter 

wereld te schetsen door de Marquês de Pombal, is nog steeds bewaard in Quinta da Pacheca, direct 

bij de hoofdingang van de traditionele stenen tanks. Deze granieten stenen werden in de jaren veertig 

van de vorige eeuw tot eigendom van nationaal belang 

 
 

 


