
 
 

 
 
HET WIJNHUIS  
Bodegas Paniza is een wijnhuis uit de regio Aragon, gelegen in de beschermde D.O.-gebied Cariñena, in het zuiden 
van de provincie Zaragoza en aan de voet van het Iberische randgebergte (Sistema Iberico), een uitstekende regio 
voor het maken van wijnen dankzij het bijzondere klimaat en de eeuwenoude wijngaarden. 
 
De oorsprong van de wijnmakerij komt uit het gelijknamige dorp: Paniza. Een klein agrarisch stadje in de buurt van 
Cariñena, de hoofdstad van het graafschap. Hier, meer dan 60 jaar geleden, begonnen ze aan dit avontuur om de 
wereld het beste van hun land te bieden: de wijn. 
 
“We zetten ons werk voort, met hetzelfde enthousiasme en dezelfde toewijding als onze oprichters. We handhaven onze 
waarden, passen ons aan en vernieuwen onszelf om de uitdaging van de 21e eeuw aan te gaan. In totaal zijn we 
ongeveer 300 wijnbouwpartners. Met elkaar hebben we ongeveer 3.000 hectare wijngaarden, met verschillende 
variëteiten.” 
 
DE WIJNGAARDEN 
De wijngaarden van Bodegas Paniza bevinden zich op het grondgebied dat wordt afgebakend door de officiële 
herkomstbenaming; DO Cariñena. Een officiële certificering van het Spaanse ministerie van Landbouw. De 
wijngaarden beslaan een totale oppervlakte van ongeveer 3.000 hectare. De traditie van de wijnbouw in deze landen 
gaat terug tot de oudheid, toen de eerste Feniciërs en later de Romeinen de wijnstokken uit het oostelijke 
Middellandse Zeegebied meebrachten. 
 
DE WIJNSTOKKEN 
De meegenomen wijnstokken hebben wortel geschoten in de droge, rotsachtige grond. Sindsdien is er een 
welvarende wijnindustrie ontstaan; wat resulteerde in de oprichting van kolonies en dorpen die bloeiden in de 
schaduw van de wijngaarden en van de wijnhandel. In 50 voor Christus werd de Romeinse nederzetting gesticht die 
zijn naam geeft aan ons wijnbouwgebied en dat we heden kennen als Cariñena. 
 
De wijnstokken bevinden zich in een uitstekende omgeving, ten zuiden van het Iberisch gebergte in het noordwesten 
van Spanje. Alle wijngaarden zijn geplaatst in de D.O. Cariñena. Het zijn druiven die op grotere hoogte rijpen. Ze 
groeien 850 meter boven de zeespiegel, wat de vruchten van de wijngaarden een speciaal en uniek karakter geeft. 
 

 
 



 
BODEM & KLIMAAT 
De bodem en ondergrond van de wijngaarden wordt gekenmerkt door de grote diversiteit in de geologische 
samenstelling. In de lagergelegen gebieden bruine kalksteen-, zandsteen- en kleigronden. In delen van de hoger 
gelegen gebieden, waar oudere wijnstokken groeien, is de bodem meer van leisteen.  
 
Paniza is onderhevig aan het landklimaat. Het heeft zeer hete en relatief droge zomers, terwijl de winters erg koud 
en winderig zijn.  
 

 


