
 

 

Vintage 2017 Pacheca 

Douro, Portugal 
20,5% Alcohol 

De druiven zijn afkomstig van de oudste wijngaarden van Quinta da Pacheca met 
een 
gemiddelde leeftijd van 60 jaar waar traditionele Douro-druivensoorten de 
boventoon voeren. 
 
Het jaar begon met een koude en droge winter, met zeer weinig regenval. De droge 
omstandigheden hielden de hele lente aan en het warme weer stimuleerde de 
snelle groei van de wijnstokken. De eerste drie weken van juni waren extreem heet, 
wat de cyclus verder veroorzaakte en versnelde met de "veraison" die verscheen 
ongeveer een maand eerder dan vorig jaar. Ondanks wat onweer en regen vroeg in 
juli bleef het droog tot het einde van de groeicyclus. De oogst rijpte zeer 
vroeg, met hoge suikergehaltes die leidden tot langere fermentaties en zeer 
efficiënte kleurextractie. De oogst begon op 3 september op het wijngaardperceel 
waaruit de druiven bestaan 
 

De neus is vol en zeer elegant met complex zwart fruit, frisse tonen van menthol, 
eucalyptus en viooltjes. IN de smaak is er een explosie van wild fruit met stevige 
maar elegante tannines. Fris en met een mooie intensiteit. 
 
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 

 
 

 


