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VINHO TINTO | RED WINE QUINTA DA PACHECA RESERVA VINHAS VELHAS 

 

 
 

 
Vinificação: Após uma cuidadosa seleção pelo seu melhor 
estado, as uvas foram colhidas para baús de 25 kg e 
enviadas para o centro de produção de vinhos, onde 
foram totalmente desacorrestas. A fermentação ocorreu 
durante 9 dias nos tradicionais tanques de pedra granítica 
de 7 toneladas com piso nos pés e remontagem lisa para 
lixiviação de cobertores e extração de compostos 
fenólicos e aromáticos. Ao final da fermentação alcoólica, 
o vinho foi transferido para barris de carvalho francês de 
2º ano, onde ocorreu fermentação malolástica e 
envelhecida por cerca de 18 meses. 
 
 
 
Notas de Prova: Revela boa intensidade aromática, muito 
complexa com notas elegantes de chocolate e frutas 
pretas, como mirtilo e amora. É muito equilibrado na boca 
com taninos presentes e madeira bem integrada, 
acabamento longo e persistente. 

 
Vai bem com…. Carnes vermelhas, rosbife e grelhados. 
 
Castas: Touriga Franca, Tinta Roriz, Touriga Nacional, 
Tinto Cão, Tinta Amarela, Sousão 
 
Região: Douro, Portugal 
 
Enologia: Maria Serpa Pimentel 
 
Teor Alcoólico: 14% 
 
Acidez Total: 5,2g/L 
 
Açúcar Residual: <0,6 g/L 
 
 

 

Vinification: After a careful selection for their best 

condition, the grapes were harvested into 25 kg trunks and 

sent to the winemaking centre where they were fully 

destemmed. Fermentation took place over 9 days in the 

traditional 7-ton granite stone tanks with a floor on the 

footings and smooth pumping-over for leaching of 

blankets and extraction of phenolic and aromatic 

compounds. At the end of the alcoholic fermentation, the 

wine was transferred to 2nd year French oak barrels where 

malolactic fermentation occurred and aged for about 18 

months. 

 

Tasting Notes: It reveals good aromatic intensity, very 

complex with elegant notes of chocolate and black fruit 

such as blueberry and blackberry. It is very balanced in the 

mouth with present tannins and well integrated wood, 

long and persistent finish. 

 

It goes well with… Red meat, roast beef and grilled meat. 

 
Grape Varieties: Touriga Franca, Tinta Roriz, Touriga 
Nacional, Tinto Cão, Tinta Amarela, Sousão 
 
Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: Maria Serpa Pimentel 
 
Alcohol Content: 14% 
 
Total Acidity: 5,2 g/L 
 
Residual Sugar: <0,6 g/L 
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