
Spanje: D.O. Yecla   en D.O. Alicante 
 

 

 

Bodegas Castaño - D.O. Yecla  

 
Bodegas Castaño is eind jaren zeventig opgericht toen de vader van de familie Castaño 140 

hectare wijngaard beplant met 75% Monastrell druiven. Een druivensoort waarmee Spanje toen 

voornamelijk (middelmatige) tafelwijn maakte.  

Vader Castaño is degene die zich uit de coöperatie van Yecla heeft onttrokken omdat zijn land, 

zijn druiven en zijn manier van produceren uiteindelijk een veel beter resultaat zouden geven. En 

dat is gezien de internationale erkenning die Bodegas Castaño nu krijgt, een juiste beslissing 

geweest.  

                         
 

 

De dagelijkse leiding is inmiddels in handen van zijn drie zoons. Een 

ieder heeft een duidelijke taakverdeling binnen het bedrijf maar 

Senior is nog regelmatig aanwezig om zijn team van raad en daad bij te staan. Is hij er niet, dan 

vind je hem in de wijngaard, zijn domein, want het is en blijft een man van de natuur.  

 

Bodegas Castaño bezit bijna 450 hectare wijngaarden in vier verschillende landgoederen 

verspreid in Yecla.  

 

LAS GRUESAS: 160 ha in het noorden van Yecla. De bodem van kalksteen is ideaal voor 

Monastrell en Garnacha Tintorera. Er is ook Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Cabernet Franc, 

Chardonnay en Sauvignon Blanc.  

 

EL ESPINAL: 116 ha op het zuidoostelijke gebied van Yecla. De belangrijkste bodemcomponent is 

klei en de rassen hier geplant zijn Monastrell, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Macabeo en 

Garnacha Tintorera.  

 

POZUELO: 135 ha van kalksteen in het noordwesten van Yecla die zijn beplant met Monastrell, 

Garnacha, Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Garnacha Tintorera en Macabeo. 

  

ARABI: 32 ha in het noorden van Yecla, aan de hellingen van Monte Arabí. Een zeer steenachtige 

land waar alleen Monastrell is aangeplant.  



Bodegas Sierra Salinas - D.O. Alicante  
 

Producent beschrijving:  

Bodegas Sierra Salinas is een familiebedrijf dat eind jaren 90 van de vorige eeuw is opgericht. 

De bekende familie Castaño uit het aangrenzende gebied Yecla is de eigenaar van deze moderne 

bodega in het uiterste westen van de D.O. Alicante.  

Het bedrijf ligt aan de voet van de prachtige heuvelrug ‘Sierra Salinas’ en omvat 90 hectare land, 

waarvan ruim de helft is aangeplant met oude monastrell naast garnacha tintorera (alicante 

bouchet), cabernet sauvignon, syrah en een klein beetje petit verdot.  

Dominique Boucher is de wijnmaker en zoekt een moderne stijl met behoud van de terroir van dit 

gedeelte van Alicante. Sierra Salinas maakt ongeveer 120.000 flessen wijn per jaar. De 

opbrengst per hectare is dan ook zeer laag.  

Op dit moment wordt Bodegas Sierra Salinas gezien bij de beste producenten van de regio en 

weet zowel qua uitstraling als smaak zich zo te onderscheiden dat het bedrijf in korte tijd de 

top van deze steeds meer ontwakende regio van Spanje heeft bereikt.  

 
 

Gegevens gebied:  

De D.O. Alicante is een regio in het zuidoosten van Spanje die de naam gekregen heeft van de 

stad Alicante aan de kust in de provincie Alicante en een klein gedeelte in Murcia. De D.O. omvat 

ruim 14.000 ha wijngaard en omvat de regio rondom de stad Alicante, het binnenland richting de 

D.O. Yecla en Jumilla (sub zona Alicante) en een gedeelte dat boven de stad Alicante aan de kust 

ligt (sub zona La Marina).  

De wijngaarden in het binnenland geven in het algemeen de hoogste kwaliteit druiven. In de 

kustregio worden ook meer druiven geteeld voor de zoete aangesterkte wijnen. De wijngaarden in 

dit gedeelte waar Sierra Salinas zich bevindt liggen op 600 meter hoogte.  

Het klimaat is hier warm, met weinig regen (100 tot 150 mm per jaar). De druivenrassen 

monastrell en garnacha tintorera hebben zich prima aangepast aan dit warme landklimaat en 

groeien traditioneel ‘en vaso’ (gobelet/bush vine).  

De grond is stenig met kalk en zand en houdt het weinige vocht wat er is, lang vast. Alicante 

onderscheidt zich net als de aangrenzende regio’s Yecla en Jumilla de laatste jaren steeds meer 

op kwalitatief gebied.  

Moderne technieken in combinatie met de oude stokken geven intense, onderscheidende wijnen. 

Bedrijven als Sierra Salinas tonen aan dat in deze regio veel beter wijn gemaakt kan worden dan 

het imago dat wijnen uit Alicante tot voor kort hadden. 


