
 

Vintage 2018 Pacheca 

Douro, Portugal 
20 % 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 wijnbouwjaar 2018 kenmerkt zich door een zeer lage productie, een gevolg van een 

extreem droge start van het jaar. Het voorjaar was extreem nat en koud. De maanden 

maart tot en met juni hadden hierboven gemiddelde regenval en hield de vegetatieve 

cyclus uitgesteld tot de rijpingsperiode, maar herstelde de waterstanden in de bodem 

die beschikbaar kwamen voor de planten. Wel periodes van zwaar regen en sommige 

weersverschijnselen veroorzaakten ziekten die moeilijk te bestrijden waren. Rijping vond 

plaats in droog en heel warm weer. De oogst begon begin september voor de witte 

rassen en half september voor de rode rassen. Het goede weer dat duurde tot het einde 

van de oogst resulteerde in een gezonde wijnoogst, waarbij de druiven in goede staat de 

wijnmakerij binnenkwamen, wat resulteert in uitgebalanceerde most en wijnen van zeer 

goede kwaliteit.. 

Vol van geur en zeer elegant met complex zwart fruit, frisse tonen van menthol, 
eucalyptus en viooltjes. In de mond 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 

 
 

 

 


