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GRAN, GRANDE, GRANDEST

De Gran Callejo is het paradepaardje van dit familiedomein. Steevast te 
vinden tussen de toppers uit de befaamde Ribera del Duero regio. De neus 
is complex met rijp zwart fruit, verse kruiden, eucalyptus, cacao, een vleugje 
witte peper en veel meer. De tannines zijn majestueus en dragen het fruit op 
een fluwelen kussen naar je smaakpapillen. Intense, lange afdronk voor de 
grote momenten.

Dubbele manuele selectie van druiven in de 
wijngaard en op de sorteertafel. Na een koele 
maceratie van de ontritste druiven en de spon-
tane vergisting van de most gaat de wijn voor 24 
maanden op barriques 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: 2025

FOOD PAIRING

SERVEERTEMPERATUUR

WIJNGLAS

BEWAARPOTENTIEEL

Tempranillo

ASSEMBLAGE

BODEM

HOOGTE WIJNGAARD

Mix van leem en klei op kalksteen

870m

FRAICHEUR

BODY
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ZOETHEID

ALCOHOL (14,5%)

WIJNPROFIEL



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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