HUGEL GENTIL
Den perfekte introduktion til Alsace-vine, genopdaget af Hugelfamilien i 1993 efter næsten 70 års fravær. Gentil har hurtigt
vundet mange nye beundrere, der ikke tidligere har været
bekendt med charmen ved en tør, aromatisk og madvenlig
Alsace-vin. Årgang efter årgang har kvaliteten, den gunstige
pris og vinens alsidighed høstet mange roser fra verdens mest
respekterede vinkritikere.
Historisk set var Gentil en ”alliance af ædle druesorter” fra ét
specifikt område. Hugel Gentil viderefører denne tradition med
en konstant ensartet kvalitet fra år til år, med tilbørlig hensyn til
de enkelte årgange.
Mere end 50 % af vinen består af de fire ”ædle druesorter”:
Riesling for sin mineralske elegance, Pinot Gris for sin krop og
fylde, Gewurtzraminer for sine krydrede aromaer og Muscat for
sin fine frugt. Endelig tilføjer Sylvaner-druen en frisk og sprød
nuance.
Gentil kan nydes som aperitif uden mad, men også til madretter som tapas, marineret og grillet fisk, sushi og let krydrede
asiatiske retter.

HUGEL JUBILEE
Introduceret i 1989 for at fejre Hugel-familiens 350 års
jubilæum. Jubilee-vinene laves kun i de bedste årgange og
præsenterer den ultimative tørre stil af gastronomiske vine.
Druerne kommer udelukkende fra familiens ældste vinmarker
i Riquewihr. Riesling-druerne er høstet fra hjertet af Grand Cru
Schoenenbourg (mergel og ler). Gewurztraminer fra den bedste
del af Grand Cru Sporen (ler). Pinot Noir fra den kridtholdige
Pflostig vinmark og Pinot Gris fra både Sporen og Pflostig.
Alle Hugels Jubilee-vine bør lagres over en længere periode,
hvor de langsomt vil udvikle både dybde og kompleksitet så
de til sidst vil afsløre deres fulde potentiale. Jubilee vinene er
Hugels familiens kompromisløse fortolkning af Grand Cru vine,
når de når toppen.

LATE-HARVEST VENDAGE TARDIVEog SELECTION DE GRAINS NOBLES-vine.
Som pioner i fremstilling af vine på sent høstede druer i Alsace
blev Hugel-familien bedt om at lave udkast til en ny og strengere
lovgivning om regulering af produktionsmetoderne, der senere
skulle blive fransk lov i 1984. Selv om det var en særdeles streng
lov, blev den vel accepteret, fordi den både var fair og let at forstå. Loven har styrket det gode ry, som sent høstede Alsace-vine
har haft verden over, og det er blevet et mindesmærke over
Jean ”Johnny” Hugel (1924-2009), 11. generation af familien,
der kæmpede så hårdt for at få gennemført denne lov.

HUGEL familien er overbevist om, at det 21.-århundredes Alsace-vine vil genskabe det renommé, de havde,
da familien startede op i 1639. Den gang var vinene nemlig de dyreste i Europa.
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Hugels domicil i Riquewihr

Etienne, Jean-Philippe & Marc Hugel

Hugel & Fils

Classic ”Hugel”- vine frembragt på håndplukkede druer, indbragt fra vinavlere med hvilke man har haft kontrakter igennem mange år, fra de bedst beliggende vinmarker i Riquewihr.
Vinene afspejler hver enkelt druesorts og hver årgangs individuelle karakter og særpræg.
Tradition- vinene i ”Tradition”-serien består af særligt udvalgte
druer, både med hensyn til oprindelse og med hensyn til modenhed samt i vinenes personlighed. Vinene frembringes kun
på de fire ”ædle druesorter” (Pinot Gris, Muscat, Riesling og
Gewurtztraminer), der også giver vinene potentiale til lagring.

Jubilee- druerne til disse vine kommer udelukkende fra Hugels
egne og fineste vinmarker og kun i de absolut bedste årgange.
Det er kraftfulde vine, det er tørre vine, og det er vine, der bør
have en længere lagring for at opnå sit fulde potentiale.
Vendange Tardive- de sent høstede vine er en af Hugel-familiens store specialiteter, produceret på druer, der er høstet
overmodne, også kaldet ”den ædle råddenskab”. Vinene har et
næsten ubegrænset lagringspotentiale og produceres kun i de
allerbedste årgange.

Hugel & Fils, der blev grundlagt i 1639 i den smukke by
Riquewihr i Alsace, er stadigvæk 100 % familieejet, og ledes i
dag af familiens 12. generation.
Familien ejer 30 hektar af de bedste vinmarker i Riquewihr,
hvoraf de fleste er klassificeret som Grand Cru. Ydermere
har man kontrakt med avlere på køb af druer fra 100 hektar.
Hugels marker er udelukkende beplantet med Alsaces ædle
druesorter, der har en gennemsnitsalder på 35 år.
Produktionen hos Hugel ligger på ca. 110.000 kasser om året
af hvilke 90 % eksporteres til over 100 forskellige lande over
hele verden, hvor Alsace ofte er synonym med Hugel.
I mere end 2.000 år har man dyrket vin i Alsace, hvilket har
bragt stor velstand til området. Det er det næst tørreste
vindistrikt i Frankrig, og Alsace har et unikt klima, hvor druerne
har mulighed for en langsom modning, der giver tørre, aromatiske vine med stor finesse og uforlignelig intensitet. Et perfekt
match til de fleste madretter, både europæiske retter, men
også asiatiske.
Hugels vine, med de let genkendelige gule etiketter,
udtrykker druernes sande karakter. Det er druesorterne
Gewurtzraminer, Riesling, Pinot Gris, Muscat og Pinot Blanc,
der hverken er påvirket af lagring på egetræsfade eller tilsætning
af sukkerreserve.
Familien Hugel er pionerer når det gælder frembringelse af
de berømte sent høstede Alsace-vine, så som Vendage Tardive
og Sélection Grain Nobles, og Hugel har selv været med til at
udforme reglerne for denne procedure.
Som et resultat af den dybe respekt for skabelsen af disse
enestående vine, og for at fastholde det høje kvalitetsniveau,

Udsigt over Riquewihr

er loven den strengeste af alle love i de franske AOC-regioner.
I kældrene under den smukke 1400-tals bygning, lige i hjertet
af middelalderbyen, befinder der sig store egetræsfade, der er
mere end 100 år gamle. Deriblandt det berømte egetræsfad
fra 1715, St. Caterine, som omtales i Guiness Rekordbog som
verdens ældste egetræsfad, der stadig er i brug.
Hugel-familien er medlem af den eksklusive klub ”Primum
Familiae Vini”, som består af verdens mest prestigefyldte
vindynastier. Gennem denne klub promoverer man værdien af
familieejede vinhuse.

Leder i innovation
Som en ledende producent, så startede Hugel et projekt, der
skulle resultere i en ny type kork, som kunne forhindre det
voksende problem med defekte korkpropper.
Efter næsten ti års testresultater, introducerede man DIAMkorkpropper, der helt eliminerer den ubehagelige korksmag
samtidig med, at vinens kvalitet garanteres, og indholdet i
flasken udvikler sig, som det bør, når det er den helt perfekte
korkprop.
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