
HUGEL GENTIL
ထုိ ဝုိင္အမ်ိဳ းအစားသည္ “Alsace” ေဒသ၏ ၿပီးျပည့္စုံေသာဝုိင္ေ
ကာင္းျဖစ္သည့္အျပင္ နွစ္ေပါင္း ၇၀ ၾကာၿပီးမွ ၁၉၉၃တြင္တဖန္ 
ျပန္လည္ထုတ္လုပ္လာေသာ “Hugel” မိသားစု၏ အလြန္ထူးျခားေသာ 
ဝုိင္အမ်ုိးအစားျဖစ္သည္။ ႏွစ္လုိဖြယ္ေကာင္းေသာ အနံ႕အရသာနွင့္ျပည့္စုံၿပီး 
ယင္း ဝုိင္နွင့္ မရင္းနီွးေသးသူမ်ားပင္ မေရတြက္နိုင္ေအာင္ အလွ်င္အျမန္
လူႀကိဳက္မ်ားလာခ့ဲသည္။ ဝုိင္ရာသီ တစ္နွစ္ၿပီးတစ္နွစ္ကုန္ဆုံးတိုင္း “Hu-
gel Gentil” ဝုိင္သည္ ကမၻာ့ဂုဏ္သိကၡာအရိွဆုံး ဝုိင္ေဝဖန္ေရး ဆရာမ်ား၏ 
ပါးစပ္ဖ်ားတြင္ ေရပန္းစားလာခ့ဲသည္။ သမုိင္းေၾကာင္းအစဥ္အလာအရ 
“Gentil” ဝုိင္သည္ ေနရာေဒသအမ်ိဳးမ်ိဳ းမွ ထြက္ရိွေသာထိပ္တန္းစပ်စ္မ်ား၏ 
ေပါင္းစည္းျခင္း “Alliance of nobles grapes from a specifi c terroir” 
ဟုေျပာစမွတ္ရိွခ့ဲသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ယင္းဝုိင္ သည္ အစဥ္အဆက္ရိွခ့ဲေသာ သမုိ
င္းေကာင္းကုိေစာင့္ထိန္းလုိက္နာလွ်က္ တစ္သမတ္တည္း မေျပာင္းလဲေသာ 
style ရိွေသာ္လည္း ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ ရိွေသာထုတ္လုပ္သည့္ႏွစ္ “vin-
tage” အလိုက္ေျပာင္းလဲတတ္ေသာ သဘာဝ ဝိေသသလကၡဏာ မ်ားကုိ
မူထိန္းထားနိုင္ဆဲျဖစ္သည္။ စပ်စ္၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းေက်ာ္ကုိ စံျပဳထားေသာ 
စပ်စ္အမ်ိဳ းအစားေလးမ်ိဳ းမွ ရယူထားသည္။ ေၾကာ့ရွင္းေသာ ခံတြင္းအရသာ 
ႏွင့္ သတၱဳဓါတ္မ်ားအတြက္ “Riesling” စပ်စ္ကုိ လည္းေကာင္း၊ 
အရသာဖြ႕ဲစည္းတည္ေဆာက္ပုံ (Body) ေကာင္းမြန္ေစရန္ “Pinot Noir” 
စပ်စ္ကုိလည္းေကာင္း၊ ရနံ႕ မ်ိဳ းစုံ ေရာျပြန္းကာ ေမြးႀကိဳင္ေသာရနံ႕(Aromatics) 
ျဖစ္ေစရန္ “Gewyrztranuber” ႏွင့္ လတ္ဆတ္ေသာ သစ္သီးရနံ႕ (touch of 
fruit) ကုိခံစားနိုင္ရန္ “Muscat” စပ်စ္ကုိအသုံးထားသည္။ 
ခံတြင္းအတြင္း ရွတျခင္းအရသာနွင့္ လန္းဆန္းေၾကာ့ရွင္းမွဳ႕တုိ႕ေၾကာင့္ 
ဝုိင္ခ်ည္း သီးသန္႕ ခံစားနိုင္သက့ဲသုိ႕ ကမၻာေပၚရိွ ထူးျခားေကာင္းမြန္ေသာ 
အျခားအစားအစာ မ်ားျဖင့္လည္း အရသာရိွစြာ တြဖဲက္သုံးေဆာင္နုိင္ပါသည္။

HUGEL JUBILEE
ယင္းဝုိင္အမ်ိဳ းအစားကုိ ၁၉၈၉ ခုနွစ္၊ “Hugel” မိသားစု၏ နွစ္ ၃၅၀ 
ျပည့္အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ထုတ္လုပ္ခ့ဲသည္။ “Hugel Jubilee” ဝုိင္မ်ားကုိ 
ဝုိင္ေကာင္းမ်ား ထြက္ရိွရန္ အလားအလာရိွသည့္ နွစ္မ်ား  တြင္သာ 
ထုတ္လုပ္ပါသည္။ယင္းဝုိင္၏အရသာကုိ ေဖာ္ျပျခင္းငွါမစြမ္းသာေအာင္ 
ေကာင္းမြန္လွသျဖင့္ ထူးျခားေသာ စားေသာက္ပြႀဲကီးမ်ားတြင္သာ အသုံးျပဳေသာ 
ဝုိင္အမ်ိဳ းအစားျဖစ္သည္။ 
ယင္းဝိုင္မ်ား ကုိ “Riquewihr” ေဒသရိွ “Hugel” မိသားစုပုိင္ေရွးက်ေသာစပ်စ္ခ
င္းမ်ားမွ “Grand Cru” ဝုိင္မ်ားထုတ္လုပ္နိုင္သည့္ Riesling ၊ Gewurztraminer 
၊ Pinot Noir ႏွင့္ Pinot Gris စေသာ စပ်စ္မ်ားမွ ထုတ္လုပ္ထားသည္။ ယင္းဝုိင္ 
အမ်ိဳ းအစားမ်ားသည္ နွစ္ေပါင္းၾကာရွည္စြာ ထားရိွနိုင္ၿပီး ထူုးျခားနက္ရွဳ္ိင္းေသာ 
အရသာေပါင္းစည္းမွဳကုိ အျပည့္ဝဆုံး ရရိွေအာင္ ေပးစြမ္းနုိင္သည္။ 
ထုိဝုိင္မ်ားသည္ “Hugel” မိသားစု သတ္မွတ္ထားေသာ ေစ်းထက္ 
မည္သည့္အခါမွ ေလွ်ာ့က်ေသာ ေစ်းနုွန္းျဖင့္ ေရာင္းမည္မဟုတ္သည့္ “Alsace 
Grand Cru Wine” မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

LATE-HARVEST VENDANGE TRADIVE AND SE-
LECTION DE GRANINS NOBLES WINES
“Hugel” မိသားစုဝုိင္လုပ္ငန္းသည္ “late-harvest wine” ကုိ ပထမဦးဆုံး 
စတင္ထုတ္လုပ္ခ့ဲသူမ်ား ျဖစ္သည္နွင့္အညီ ကုန္ထုတ္လုပ္ပုံ အဆင့္ဆင့္ကုိ 
တိမ္းေစာင္းမသြားေစရန္ တင္းက်ပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားနွင့္အညီ 
ေဆာင္ရြက္သည္။ ထုိစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း တုိ႕သည္ ၁၉၈၄ ခုနွစ္တြင္ 
ျပင္သစ္နိုင္ငံ၏ ဥပေဒတစ္ရပ္ျဖစ္လာခ့ဲသည္။အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ 
ထုိစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ တင္းက်ပ္ေသာ္လည္း သင့္ေလွ်ာ္ျခင္း ၊ နားလည္ရန္ 
လြယ္ကူျခင္းတုိ႕ေၾကာင့္ တစ္ကမၻာလုံး က လက္ခံကာ “Alsace Late-Harvest” 
ဝုိင္မွာ ထင္ရွားလူသိမ်ားလာသည္။
 “Late-Harvest Wine” ကုိခက္ခဲစြာ ႀကိဳးစားဖန္တီးခ့ဲေသာ “Hugel” မိသားစု၏ 
၁၁ ဆက္ေျမာက္ မိ်ဳးဆက္ Jean “Johnny” Hugel (၁၉၂၄-၂၀၀၉) သည္ 
ထုိမ်ိဳ းဆက္၏ အမွတ္ရဖြယ္ပုဂၢိဳ လ္တစ္ဦး ျဖစ္လာခ့ဲသည္။ 
“Hugel” မိသားစုသည္ ၂၁ ရာစုတြင္လည္း “Alsace” ဝုိင္ေလာကတြင္ ၁၆၃၉ 
ခုႏွစ္မ်ားကအတုိင္း ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားမွဳမ်ားက့ဲသုိ႕ ျပန္လည္ရရိွလာမည္ဟု 
ခိုင္မာေသာယုံၾကည္ခ်က္မ်ားျဖင့္ လုပ္ကုိင္လွ်က္ရိွသည္။ ထုိစဥ္အခါက “Hu-
gel” မိသားစု၏ ဝုိင္မ်ားသည္ ဥေရာပတြင္ တန္ဖုိးႀကီးဝုိင္ မ်ားျဖစ္ခ့ဲသည္။   ။

The HUGEL family is confi dent that in the 21st Century Alsace wines will regain the reputation they enjoyed
when the family business was founded in 1639. At that time, they were the most highly-valued wines in Europe...
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ဦးစီးတည္ေထာင္သူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ  “Hugel” ႏွင့္  “Fils” သည္ မိသားစုသည္ 
ဝိုင္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းကုိ ျပင္သစ္နိုင္ငံ “Alsace” ေဒသ ၊  “Riquewihr”  
ရြာတြင္ ၁၆၃၉ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ တည္ေထာင္ခ့ဲပါသည္။ ယေန႕ထိတုိင္ 
ရာနွဳန္းျပည့္ မိသားစုပုိင္ရိွေနဆဲျဖစ္ျပီး မ်ိဳ းဆက္ ၁၂ ဆက္တိုင္ ထုိလုပ္ငန္းကုိ 
စီမံခန္႕ခြခ့ဲဲပါသည္။ 
ထုိမိသားစုသည္ “Riquewihr”  ရြာရိွ ေျမဆီၾသဇာ 
ထူးျခားေကာင္းမြန္ေသာေျမယာ ဟက္တာ ၃၀ကုိပိုင္ဆုိင္ထားျပီး အဓိကအားျဖင့္ 
ထိပ္တန္းအရည္အေသြးရိွေသာ ဝုိင္မ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ လွ်က္ရိွသည့္အျပင္ 
အခ်ိဳ႕ကုိ (Grand Cru)ျပဳလုပ္နိုင္ေသာစပ်စ္မ်ား ထြက္နိုင္သည့္ 
ေျမယာအျဖစ္သတ္မွတ္ထားျခင္း ခံရပါသည္။ထုိ႕အျပင္ အျခားေသာ 
ေျမဟတ္တာ၁၀၀ မွ စပ်စ္မ်ားကုိလည္း ကန္ထရုိက္ဆြကဲာ ၀ယ္ယူစုေဆာင္းလု
ပ္ကုိင္လွ်က္ရိွပါသည္။ “Hugel” မိသားစုသည္ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ “Al-
sace” စပ်စ္အမ်ိဳ းအစားမ်ားက္ုိသာ စုိက္ပ်ိဳ းထားရိွျပီး ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ သက္တမ္း 
၃၅နွစ္ရိွျပီျဖစ္သည္။ 
“Hugel” မိသားစုအေနျဖင့္ နွစ္စဥ္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ဝုိင္ေသတၱာေပါင္း ၁၁၀,၀၀၀ 
ေက်ာ္ ထုတ္လုပ္လွ်က္ရိွျပီး ထုတ္ကုန္၏ ၉၀ ရာခိုင္နွဳန္းကုိ ျပည္ပနိုင္ငံေပါင္း 
၁၀၀ေက်ာ္သုိ႕တင္ပုိ႕လွ်က္ရိွပါသည္။ ယင္းသုိ႕အားျဖင့္ လုပ္ငန္းအမည္ “Hu-
gel” သည္ ေဒသအမည္ “Alsace” ႏွင့္ ထပ္တူညီကာ ခြျဲခားမရနိုိုင္ေတာ့ပါ။ 
“Alsace” ေဒသတြင္ စပ်စ္မ်ားကုိ လြန္ခ့ဲေသာ နွစ္ေပါင္း၂၀၀၀ေက်ာ္ကပင္စုိက္
ပ်ိဳ းေနခ့ဲၿပီး ႀကီးမားေသာေအာင္ျမင္မွဳမ်ားရရိွခ့ဲသည္။ယင္း “Alsace” ေဒသ၏ 
ေအးျမေျခာက္ေသြ႕ေသာ ထူုျခားသည့္ ရာသီဥတုကလည္း စပ်စ္မ်ား၏ 
ျဖည္းညွင္းစြာ ရင့္မွည့္မွဳကုိ အေထာက္အကူျပဳသျဖင့္ သၾကားဓါတ္နည္းပါးၿပီး 
အနံ႕အရသာႏွင့္ ၿပီးျပည့္စုံေသာ ဝုိင္ေကာင္းကုိ ရရိွေစသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ပင္ 
အေနာက္တုိင္း အစားအစာမ်ားသာမက အေရွ႕တိုင္းအစားအစာမ်ားနွင့္ပါ 
တြဖဲက္သုံးေဆာင္နိုင္ေသာ အထူး ညက္ေညာေကာင္းမြန္သည့္ဝုိင္မ်ားျဖစ္သ
ည္။
“Hugel” အမ်ိဳ းအစားဝုိင္မ်ားသည္ အမ်ားနွင့္မတူ ကြျဲပားျခားနားသည့္ 
အဝါေရာင္တံဆိပ္ ကုိ အသုံးျပဳထားသည္။ ထူးျခားေကာင္းမြန္သည့္ 
အရည္အေသြးကုိယ္စီရိွေသာ Gewürztraminer ၊ Riesling ၊ Pinot Gris 
၊ Muscat နွင့္ Pinot Blanc စေသာ ဝုိင္အမ်ိဳ းအစားမ်ားကုိ ထုတ္လုပ္ၿပီး 
သဘာဝမဟုတ္ေသာ နည္းျဖင့္ အရသာတုိးေစျခင္း သုိ႕မဟုတ္ 
အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဝိုင္ရနံ႕တုိးေစျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ထားျခင္းမရိွပါ။
 “Hugel” မိသားစုသည္ “Late-Harvest” အမ်ိဳ းအစား “Alsace” ဝုိင္မ်ားျဖစ္သည့္ 
“Vendange Tardive” ႏွင့္ “Selection De Grains Nobels” ဝုိင္အမ်ိဳ းအစားမ်ားကုိ 
စြန္႕ဦးထုတ္လုပ္ခ့ဲၾကပါသည္။ထုိ႕ျပင္ ဝုိင္ထုတ္လုပ္မွဳအား တစ္သတ္မတ္တည္း 
စနစ္က်စြာ ထုတ္လုပ္ခ့ဲသျဖင့္ ယင္းထုတ္လုပ္မွဳ နည္းစနစ္မ်ားသည္ ေဒသအား 
စံျပဳလုိက္နာေစခ့ဲေသာ နည္းစနစ္ အျဖစ္ေရာက္ရိွခ့ဲသည္။ 
ျပင္သစ္တစ္နိုင္ငံလုံး၏ အရည္အေသြးပုိင္းနွင့္ ထုတ္လုပ္မွဳပုိင္းဆုိင္ရာ 
ယုံၾကည္ကုိးစား ေလးစားမွဳရရိွေစရန္ နွင့္ အရည္အေသြးစစ္မွန္မွဳကုိ 
ရဲရဲဝ့ံဝ့ံ အာမခံနိုင္ရန္ ထုတ္လုပ္မွဳ အဆင့္ တိုင္းတြင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 
ဥပေဒသမ်ားကုိ အတင္းက်ပ္ဆုံးထားရိွပါသည္။

“Classic Hugel” ၊ ယင္းဝုိင္ကုိ “Riquewihr” ေဒသရိွ ၾကာရွည္စြာလက္တြခ့ဲဲေသာ 
“Winegrowers” မ်ားမွ အထူးေရြးခ်ယ္ထားေသာ စပ်စ္မ်ား 
ကုိသာအသုံးျပဳထားသည္။ ထုိသုိ႕အားျဖင့္ “Alsace” ဝုိင္မ်ားသည္ ထူးျခားေသာ 
အနံ႕အရသာမ်ားျပည့္စုံသည့္  ဝုိင္မ်ားအျဖစ္ေပၚလြင္ေစခ့ဲသည္။

Tradition ယင္းဝုိင္ကုိ ရုိးရာနည္းအစဥ္အလာအတုိင္း 
တင္းက်ပ္စီစစ္စြာ အထူးေရြးခ်ယ္ထားေသာ၊ မူလ မ်ိဳ းရင္းနွင့္ရင့္မ
ည့္ွမွဳ႕ရိွေသာ စပ်စ္မ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားသျဖင့္ ဝုိင္၏အရသာထူးကဲျပည့္ဝမွဳ႕နွင့္ 
ကုိယ္ပုိင္စရုိက္လကၡဏာရိွမွဳ႕ကုိ တုိးျမင့္ေစသည္။
ယင္းဝုိင္အား ထ္ုိေဒသ၏ စံအျဖစ္ထားရိွေသာ စပ်စ္အမ်ိဳ းအစားေလးမ်ိဳ းမွ 
ထုတ္လုပ္ထားသျဖင့္လည္း ၾကာရွည္သုိမီွးထိန္းသိမ္းနိုင္ေသာ ဝုိင္အျဖစ္ထားရိွရန္ 
အခြင့္အလမ္း ပုိမုိခ့ဲသည္။

Etienne, Jean-Philippe & Marc Hugel
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View over Riquewihr

“Hugel” လုပ္ငန္း၏ ဝုိင္သုိေလွာင္ရာ ေျမေအာက္ခန္းမ်ားသည္ “Riquewihr” 
ေဒသ၏ အခ်က္အခ်ာက်ေသာေနရာတြင္ ၁၆ရာစုက ေကာင္းမြန္စြာတည္ေဆာ
က္ခ့ဲသည္။ယင္းအျပင္ ႀကီးမားလွေသာ ဝက္သစ္ခ်ဝိုင္စည္ႀကီးမ်ားသည္ ရာစုနွစ္ 
၁ခုေက်ာ္သက္တမ္းရိွခ့ဲၿပီး ၁၇၁၅ ခုနွစ္ဟု ရက္စြတဲပ္ထားေသာ S.Caterine 
အမည္တြင္သည့္ ဝုိင္စည္္ (Cask) သည္လည္းတစ္ခု အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ 
ယင္းဝုိင္စည္ကုိ ယေန႕တိုင္အသုံးျပဳလွ်က္ရိွေနေသးသည့္ သက္တမ္းအရွည္ဆုံး 
ဝိုင္စည္အျဖစ္ ဂရင္းနစ္ စာအုပ္တြင္ မွတ္တမ္းဝင္ခ့ဲသည္။ 

“Hugel” မိသားစု ဝိုင္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ “Primum Familiae Vini” 
ဟုေခၚဆုိေသာ ကမၻာ့ဂုဏ္သိကၡာအရိွဆုံး သက္တမ္းအရွည္ဆုံး ဝုိင္ထုတ္
လုပ္သူမ်ိဳ းဆက္မ်ားအဖြ႕ဲအစည္းတြင္ အဖြ႕ဲဝင္အျဖစ္ ပါဝင္လွ်က္ရိွသည္။ 
ထုိအဖြ႕ဲအစည္းႀကီးသည္ မိသားစုဝုိင္ ထုတ္လုပ္သူမ်ား၏ အဆင့္အတန္း 
တိုးတက္ေစရန္ ကူညီပ့ံပုိးေပးေနပါသည္။ 

Leader in Innovation
“Hugel” လုပ္ငန္းသည္ အစဥ္အျမဲ စြန္႕ဦးတည္ထြင္မွဳကုိ အၿမဲအေလးထားခဲ့ဲၿပီး 
ဝုိင္၏အရည္အေသြးကုိ ေလွ်ာ့က်ေစေသာ ဝုိင္ပုလင္းဆုိ႕၏ အားနည္းခ်က္ 
“Cork Taint” ျပသနာကုိ အေျဖရွာခ့ဲသည္။ သုေတသနေပါင္းမ်ားစြာ 
ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္တြင္ ယင္း ျပသနာကုိ ေျပလည္ေစနိုင္ေသာ “DIAM” 
နည္းပညာကုိ စတင္မိတ္ဆက္နိုင္ခ့ဲသည္။ ယင္းနည္းပညာသစ္သည္ 
ဝုိင္အမ်ိဳ းမ်ိဳ းနွင့္ သင့္ေတာ္ေစသက့ဲသုိ႕ “Cork Taint” မျဖစ္ေစပဲ မူလသဘာဝ 
ပုလင္းဆုိ႕က့ဲသုိ႕လည္း ဝုိင္၏အရည္အေသြးကုိ ထိန္းသိမ္းထားနိုင္စြမ္းရိွေလသ
ည္။

Jubilee ယင္းဝုိင္သည္ “Hugel” ၏ အေကာင္းဆုံးေသာစပ်စ္ခင္းမွထြက္ရိွေသာ 
စပ်စ္နွင့္ ဝုိင္ေကာင္းမ်ားကုိသာ ထုတ္လုပ္ေလ့ရိွေသာ အေကာင္းဆုံးရာသီဥတု ရိွသ
ည့္နွစ္မ်ားတြင္သာျပဳလုပ္ေလ့ရိွသည္။
အရသာအားျဖင့္ အခ်ိဳဓါတ္နည္းပါး၍ ပြင့္ကန္မွဳအားေကာင္းေသာ 
ဝုိင္လည္းျဖစ္သည္။ ယင္းက့ဲသုိ႕ အရသာျပည့္ဝေစရန္မူ အျခားေသာဝိုင္မ်ားထက္ 
ဝုိင္ပုလင္းအတြင္းပုိမုိၾကာရွည္ သိမ္းဆည္း ေပးထားရန္ လုိအပ္သည္။
Vendange Tardive အျခားစပ်စ္မ်ားရိတ္သိမ္းခ်ိန္ထက္ပုိမုိေနာက္က်ကာ 
ရိတ္သိမ္းရရိွေသာစပ်စ္မ်ားမွ ထုတ္လုပ္၍
“Hugel” မိသားစုု၏ အလြန္ထူးျခားေသာဝိုင္အမ်ိဳ းအစားျဖစ္သည္။ စပ်စ္မ်ားကုိ 
သတ္မွတ္ခ်ိန္ထက္ပ္ုိမုိ ရင့္မွည့္ေစၿပီးမွ ထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အေကာင္းဆုံး 
အေျခအေန ေရာက္ရိွသည္အထိ ရင့္မွည့္ေစျခင္း (the action of noble rot) ျဖင့္ 
နွစ္ရွည္လမ်ား သုိမီွးသိမ္းဆည္း ထားနိုင္ေသာ ဝုိင္ေကာင္းအျဖစ္ ေရာက္ရိွေစခ့ဲသည္။ 
ထုိ႕အျပင္ ယင္းဝုိင္ကုိ ရာသီဥတုအေကာင္းဆုုံးႏွစ္မ်ားတြင္သာ ထုတ္လုပ္ပါသည္။

Hugel ႏွင့္  Fils
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