
 

Pacheca Reserva Sousão 

Douro, Portugal 
14 % Alcohol 

100%  Sousão 

Rijping: 1 jaar in Frans eikenhouten vat van 300 L en 1 jaar in de fles. 
Geproduceerd met druiven van wijngaarden gelegen in Vila Nova de Foz Côa, bij 
Superior Douro en van wijngaarden gelegen in Fontelas, Peso da Régua, Baixo Corgo. 
 
Nadat ze ontsteelt en licht gekneusd waren, werden de druiven met hun voeten in 
Granite lagar getreden. 
 
Intens rode kleur. In de neus heeft het een enorme aromatische intensiteit van rood 
fruit en zwarte wilde bessen met hints van menthol. 
In de mond is de wijn zeer evenwichtig, met veel structuur, volume en persistentie. Het 
heeft een aanwezige zuurgraad wat  elegantie geeft; het hout is zeer goed 
geïntegreerd. 
 
Deze wijn is zeer gastronomisch, goed te combineren met gerechten uit de traditionele 
Portugese keuken, zoals braadstukken en stoofschotels. 
 
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 

 
 

 


