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TINTA FINA MUY PERFECTA

Deze Tinta Fina, beter bekend als Tempranillo, heeft een diepe paarse kleur. 
De neus is erg intens met klein, rijp, zwart fruit en een hint van Balsamico 
plezier. Het mondgevoel zit meteen goed met een pittige, vlezige structuur. 
Dit fruitbommetje heeft een erg kruidige afdronk waar dens fruit en zachte 
tannines de bovenhand nemen. Een heel lekker en aantrekkelijk glas voor een 
zacht prijsje.

Dubbele manuele selectie van druiven in de 
wijngaard en op de sorteertafel. Na een koele 
maceratie van de ontritste druiven en de 
spontane vergisting van de most gaat de wijn 
voor 6 maanden op vat om de tannines van de 
Tempranillo te temperen.

WIJNGAARD, DRUIF EN AMBACHT TIPS OM TE GENIETEN

Gegrild rood vlees, wild en barbeque

16 - 20°C

Jancis Robinson: één glas voor alles

Kan je best drinken voor: 2023
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WIJN-WEETJES

 • Het domein omvat 60 hectaren, verdeeld 
over 25 percelen

 • Zoon José kreeg zijn opleiding op het 
gerenommeerde Pomerol-domein

 • Voor het échte plukwerk start, vindt een 
grondige inspectie en voorselectie van de 
druiven plaats

VINETIQ SELECTION

Bodegas Felix Callejo zit net tussen cool 
climate en intermediate climate wijn. Maar 
we moesten dit domein in ons verhaal 
opnemen: niet alleen omdat we gechar-
meerd waren door de producten, maar ook 
door het huis op zich. Dit is op-en-top een 
familiebedrijf!

T ZIT IN DE FAMILIE

Familiale wijn, zo zou je Bodegas Felix Callejo 
kunnen noemen: zowel de vader als grootva-
der van Felix waren actief in de wijnbranche 
en droegen hun liefde over aan hun (klein)
zoon. Maar nog indrukwekkender: ook de vier 
kinderen van Felix zijn actief op het wijndo-
mein. José Félix en Noelia houden zich bezig 
met respectievelijk wijngaard en -kelder, terwijl 
Cristina en Beatriz de commerciële kant voor 
hun rekening nemen.

“De wijnen van de familie Callejo 
vormen niets minder dan de pure 
uitdrukking van onze passie voor 
ons land en grond. Authenticiteit 

staat hier voorop.”
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