
Callejo Parajes de Callejo ‘Selección’ 
MAGNUM 2016
RED WINE - SMOOTH | POWERFUL  

RIBERA SELECCIÓN

Deze selectie van percelen uit het noorden van de Ribera del Duero 
spendeerde 12 maanden op nieuwe Franse eiken vaten om tegengewicht 
te bieden aan het dense fruit en de stevige rijpe tannines. In de aromatische 
neus vinden we rood en zwart fruit en wilde kruiden zoals rozemarijn en 
oregano. In de mond overheersen het sappige primaire fruit en de intense 
tannines. Ze blenden mooi tot een harmonieus geheel.

Decántalo graded this wine 90pts. for 
the 2015 vintage. Guia Peñín, James 
Suckling and Tim Atkin agreed on 

92pts. for the 2016 vintage.

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 12 
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

TANNINE

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.”

Bodegas Felix Callejo
SPANJE | RIBERA DEL DUERO 


