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VINHO TINTO | RED WINE QUINTA DA PACHECA 

 

 
 

 
Vinificação: Foi fabricado em tanques tradicionais de 
pedra “lagares” e pisado a pé e teve estágio de três meses 
em barricas de carvalho francês, com Touriga Nacional, 
Tinta Roriz, Touriga Francesa e Tinta Barroca. A 
responsabilidade técnica é da enóloga Maria Serpa 
Pimentel, que há algum tempo realiza um processo de 
renovação do perfil dos vinhos da casa, sem descurar a 
tradição e a imagem da família deste clássico produtor do 
Douro. 

 
Notas de Prova:  Apresenta uma cor vermelha intensa e 
um nariz rico em notas florais, frutas negras e notas 
delicadas de especiarias, seguidas por uma pitada de 
chocolate e alguns barris, um vinho na boca é denso, 
estruturado e complexo, onde os taninos são revelados e 
polidos no palato denota frutos vermelhos maduros e 
nuances de especiarias evidentes, o final de boca tem um 
bom comprimento e uma persistência média / alta. 
 
Vai bem com….  Carnes vermelhas, rosbife e carnes 
grelhadas. 

 
Castas:  Touriga Nacional, Tinta Roriz, Touriga Franca, 
Tinta Barroca 
 
Região: Douro, Portugal 
 
Enologia: Maria Serpa Pimentel 
 
Teor Alcoólico: 13% 
 

 

 

 

 

Vinification: It was made in traditional stone tanks 

"lagares" and foot trodden and aged for three months in 

French oak barrels, with Touriga Nacional, Tinta Roriz, 

Touriga Francesa and Tinta Barroca. The technical 

responsibility lies with the oenologist Maria Serpa 

Pimentel, who has been renewing the profile of the house 

wines for some time, without neglecting the tradition and 

family image of this classic Douro producer. 

 

Tasting Notes: It presents an intense red colour and a nose 

rich in floral notes, black fruits and delicate notes of spices, 

followed by a hint of chocolate and some barrels, a wine 

in the mouth is dense, structured and complex, where 

tannins are revealed and polished on the palate denotes 

ripe red fruits and nuances of spices evident, the finish has 

a good length and a medium / high persistence. 

 

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

 
Grape Varieties: Touriga Nacional, Tinta Roriz, Touriga 
Franca, Tinta Barroca 
 
Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: Maria Serpa Pimentel 
 
Alcohol Content: 14% 
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