
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Levante 
Waar enige decennia geleden vooral nog slechts 
bulkwijn gemaakt werd, vindt er vandaag de dag een 
ware revolutie in kwaliteitswijnen plaats en staan er 
toonaangevende Bodega’s met wereldfaam.  
We hebben het over de Levante streek, in het 
Zuidoosten van Spanje. Deze streek omvat 6 
verschillende Denominación de Orígen (gecontroleerde 
herkomstbenaming) in de Autonome regio’s Valencia 
(D.O. Alicante, Utiel Requena, Valencia) en Murcia 
(D.O. Bullas,  Jumilla en Yecla).  
Hier worden interessante wijnen geproduceerd, vooral  
door hoofdzakelijk gebruik te maken van authentieke 
en plaatselijk ingeburgerde druivenrassen zoals de 
Monastrell-druif. 
 
 

 
De familie Castaño 
Toen Ramón (papa) Castaño in 1975 besloot om niet langer zijn druiven 
naar de plaatselijke coöperatie te brengen, maar er zelf wijn van te 
gaan maken, bezat de familie zo’n 140 hectare. Tegenwoordig zijn dat 
er meer dan 500 en behoort Ramon samen met zijn 3 zonen tot de 
beste producenten uit de D.O. Yecla , de kleinste D.O.’s van de Levante. 
De Castaño’s zijn harde werkers met maar een doel; hoge kwaliteit 
produceren met hun eigen authentieke druivenras Monastrell.  
Een producent die graag vasthoudt aan traditie en niet onder druk van 
commercie allerlei kunstgrepen aanwendt om maar aan een gemiddelde 
smaak te kunnen voldoen. Daardoor ontstaan er wijnen met een geheel 
eigen karakter en identiteit. 
 

Yecla 
Ooit een boerenstadje, tegenwoordig een meubelmakercentrum met 35.000 inwoners, dat wordt 
omringd door bijna 13.500 hectare wijngaard. Ongeveer éénderde ervan is geclassificeerd voor het 
maken van D.O.-wijnen. De langzame maar gestage revolutie die in het midden van de jaren ’80 
van de 20e eeuw door kleine particuliere wijnbedrijven en naderhand de coöperatie werd ingezet, 
heeft ervoor gezorgd dat het gebiedje Yecla inmiddels een goede reputatie heeft verworven. De 
familie Castaño mag algemeen gezien worden als de veroorzaker van deze positieve ontwikkeling 
en behoort vandaag de dag zonder meer tot de beste producent die er tevens voor heeft gezorgd 
dat Yecla en Monastrell (inter)nationale erkenning gekregen heeft. 
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Een nieuwe wijn uit de veel omvattende serie kwaliteitswijnen van de 
familie Castaño. Een wijn die zeer typerend is voor het Zuidspaanse 
gebied en D.O. Yecla. 
 
 
Casacadora is in samenwerking 
met de Nederlandse importeur 
ontwikkeld en samengesteld uit 
wijnen van speciaal 
geselecteerde percelen waarbij 
de authenticiteit van druivenras 
en ‘terroir’ voorop gestaan heeft. 
 
 
 
 
 

Is een assemblage van 85% Monastrell met Syrah, Cabernet Sauvignon en Garnacha 
die 4 maanden op Frans en Amerikaans eikenhout heeft gerijpt.  

Het ware Yecla presenteert zich hier door haar volrode kleur, het bouquet met donkerrood fruit 
(bramen) en kruiden (speculaas). De smaak is zacht, mondvullend met zondoorstoofd fruit maar 
ook met een goede structuur en tannine in de finale waardoor hij zich presenteert als een mooie 
eetwijn. Spaans temperament met elegantie.  
Geniet van deze Zuidspaanse “Toreador” bij een lekker stukje vlees met een pittige saus of een 
mooie rijpe, harde kaas. Heerlijk bij verschillende Tapas zolang er maar veel smaak aan te pas 
komt. Serveren op 17-18 graden (dus niet te warm) en bewaren tot 4 -6 jaar na de oogst kan met 
gemak. Salud! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

De familie Castaño produceert al jaren een prima Aceite (olijfolie) van zeer oude 
olijfbomen die zich in de wijngaarden bevinden. Aanvankelijk alleen voor privé 
gebruik maar nu komt deze olie in een beperkte hoeveelheid van slechts 3.000 
flesjes ook voor ons op de markt. 
De Aceite wordt gemaakt van de Cornicabra, een authentiek ras uit deze streek 
en goed bestand tegen de extreme (warme/droge) condities van deze regio.  
Daarnaast de Royal, een olijf die intens fruitige (smaak)aroma’s voortbrengt. 
Deze Extra Vergine olie is uiteraard van eerste en koude persing. 
In zijn smaakpallet vindt men vegetale aroma’s terug maar ook appel, groene olijf, 
kruidigheid (pepertje) en een lichte bittere ondertoon. 


