
HUGEL GENTIL
Teicama iepazīšanās ar Elzasas vīniem. Hugelu dzimta to 
vēlreiz laida pasaulē 1993. gadā pēc gandrīz 70 gadu ilga 
starplaika, Hugel Gentil strauji ieguvis neskaitāmi daudz jau-
nu fanu, kuri pirms tam nezināja sauso, aromātisko, ēdienam 
draudzīgo Elzasas vīnu šarmu.
Ar katru vīnogu ražu Hugel Gentil kvalitāte, vērtība un 
daudzpusība ir ieguvusi sajūsmas pilnas recenzijas no pa-
saules cienījamākajiem vīnu kritiķiem.
Vēsturiski Gentil vīns bija „dižciltīgo vīnogu savienība” 
no īpašas teritorijas. Hugel Gentil iemūžina šo tradīciju, 
saglabājot pastāvīgu stilu, tomēr paliekot uzticams katras 
vīnogu ražas raksturam.
Vairāk nekā 50% vīnogu ir no 4 „dižciltīgajām» šķirnēm: Ries-
ling elegancei un minerālvielām, Pinot Gris konsistencei,
Gewurztraminer aromātam un Muscat augļu garšai. 
Spirdzinošā un vieglā Sylvaner šķirne piešķir vīnam 
atsvaidzinošu eleganci, un to var izbaudīt vienu pašu vai kopā 
ar plašu svētku ēdienu klāstu no visas pasaules.

HUGEL JUBILEE
Jubilee vīni, kuri tika radīti 1989. gadā, lai nosvinētu Hugelu 
dzimtas 350. gadadienu, ir izgatavoti tikai no vislabākajām 
vīnogu ražām un ir maksimālā sauso, gastronomisko vīnu 
grupas izpausme.
To avots ir vienīgi dzimtas vecākie vīna dārzi Rikvīras 
ciematā: Riesling no paša Grand Cru Schoenenbourg 
(merģelis un māls) vīna dārza viduča, Gewurztraminer no 
vislabākajām Grand Cru Sporen (māls) lauka daļām, Pinot 
Noir no krītainā Pflostig vīna dārza un Pinot Gris no Sporen 
un Pflostig dārzu kombinācijas. Visiem Hugel Jubilee vīniem 
var droši ļaut nostāvēties daudzus gadus, iegūstot papildu 
piesātinātību un komplicētību, kā arī atklājot pilno potenciālu. 
Šī ir labākā Hugelu dzimtas interpretācija par Elzasas Grand 
Cru vīniem.

VĒLĪNĀS RAŽAS VĪNI - VENDANGE TARDIVE 
un SELECTION DE GRAINS NOBLES
Hugelu dzimtai kā pirmajiem vēlīnās ražas vīnu izgatavotājiem 
Elzasā tika lūgts izstrādāt stingru, jaunu likumdošanu, kas 
regulētu viņu izstrādāto izgatavošanas metodi un kas 1984. 
gadā kļuva par Francijas likumu. Šī likumdošana ir atzīta par 
labu esam, jo būdama stingra, tā ir skaidra un viegli sapro-
tama, un ir apstiprinājusi Elzasas vēlīnās ražas vīnu sla-
vu, kā arī ir kļuvusi par atbilstošu piemiņu nelaiķim Žanam 
„Džonijam” Hugelam (Jean “Johnny” Hugel) (1924-2009), 
vienpadsmitajai dzimtas paaudzei, kas tik smagi cīnījās, lai 
to izstrādātu.

HUGELU ģimene ir pārliecināta, ka 21. gadsimtā Elzasas vīni atgūs to slavu, ko tie baudīja 1639. gadā, kad tika nodibināts 
ģimenes uzņēmums. Tolaik tie bija visaugstāk vērtētie vīni Eiropā...
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Vīna darītava „Hugel & Fils”, kura tika izveidota 1639. gadā 
gleznainajā Rikvīras (Riquewihr) ciematā, Elzasas provincē 
Francijā, joprojām pilnībā pieder ģimenei, un to vada 
divpadsmitā dzimtas paaudze pēc kārtas.

Rikvīras ciematā ģimenei pieder 30 hektāri lielisku vīna 
dārzu, kuri lielākoties klasificēti kā Grand Cru, un tā iepērk 
vīnogas vēl no 110 hektāriem, kas tiek apstrādāti saskaņā ar 
līgumu. Hugelu vīna dārzos stāda tikai dižciltīgās Elzasas 
vīnogu šķirnes, un vīnogulāju vidējais vecums tur ir 35 gadi.

Vīna darītava „Hugel” saražo vidēji 110 000 kastes gadā, no 
kurām apmēram 90% eksportē uz vairāk kā 100 pasaules 
valstīm, kur vārds „Elzasa” bieži ir sinonīms vārdam „Hugel”.

Elzasā vīnogulājus audzē jau vairāk kā 2000 gadus, un tie 
reģionam ir atnesuši lielu labklājību. Elzasā, otrajā sausākajā 
vīnogulāju reģionā Francijā, ir unikāls klimats, kas ļauj 
vīnogām lēni nogatavoties un iegūt sausus, aromātiskus 
vīnus, piešķirot tiem lielisku smalkumu un nesalīdzināmu 
intensitāti, kas lieliski sader ar vairumu rietumu un Āzijas vir-
tuvju.

Vīna darītavas „Hugel” vīniem ar atšķirīgajām, dzeltenajām 
etiķetēm piemīt tīrajai Gewurztraminer, Riesling, Pinot

Gris, Muscat un Pinot Blanc šķirnei raksturīgās pazīmes, 
pie kam neviens no tiem nav „uzlabots” ar ozolkoka vai 
saldināšanas palīdzību.

Hugelu dzimta bija pirmā, kas sāka iegūt vēlīnas ražas Elza-
sas vīnus – Vendange Tardive un Sélection de Grains Nobles 
– un izstrādāja likumu, kas regulē to ražošanu.

Likums, kas dzimis aiz cieņas pret šīm īpašajām vīnu 
šķirnēm un apņemšanās garantēt to kvalitāti un autentis-

Klasiskie „Hugel” vīni ir izgatavoti no vīnogām, kuras ir 
lasītas tikai ar rokām un iepirktas no vīnogu audzētājiem 
saskaņā ar ilgtermiņa līgumiem vislabvēlīgākajos apvidos 
ap Rikvīras ciematu. Paliekot uzticīgi Elzasas raksturam, šie 
vīni atspoguļo katras šķirnes un vīnogu ražas raksturīgākās 
īpašības.
Tradicionālie – šiem vīniem, kuri tiek izgatavoti tradicionālajam 
klāstam, tiek veikta visstingrākā vīnogu atlase gan izcelsmes, 
gan gatavības ziņā, vairojot to piesātinātību un individualitāti. 
Šie vīni tiek gatavoti tikai no 4 „dižciltīgajām” vīnogu šķirnēm, 
vairojot to nostāvēšanās potenciālu.
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kumu, ir stingrākais no visos Francijas AOC vīna reģionos 
spēkā esošajiem.

Vīna darītavas „Hugel” pagrabos zem augstas kvalitātes 
XVI gadsimta ēkām pašā viduslaiku Rikvīras centrā ir lielas, 
vairāk nekā vienu gadsimtu vecas ozolkoka mucas, tostarp 
slavenā „Svētās Katerīnas” muca, kas ir datēta ar 1715. gadu 
un kas Ginesa rekordu grāmatā ir minēta kā pasaulē vecākā 
izmantojamā muca.

Hugelu ģimene ir Primum Familiae Vini asociācijas biedri – 
tā ir ekskluzīva dažu pasaulē visprestižāko vīndaru dinastiju 
biedrība, kas veicina vīna darītāju ģimenes vērtības.

Inovāciju līderi
Savā pieejā vienmēr būdami pirmie, vīna darītava „Hu-
gel” uzsāka projektu, lai izstrādātu jaunu pudeļu aizdari 
un atrisinātu pieaugošo „korķa vainas» problēmu. Pēc 
intensīviem pētījumiem vairāku gadu garumā tika ieviesti 
DIAM korķi, lai palīdzētu izskaust šo problēmu. Šī jaunā 
tehnoloģija palīdz likvidēt visu TCA vielu, kas izraisa „korķa 
vainu”, neiespaidojot vīna kvalitāti. DIAM korķi garantē arī 
atbilstību pudelei un ļauj vīnam nostāvēties tā, it kā tai būtu 
nevainojams dabīgs korķis.

Jubilejas šķirnes nāk tikai no augstvērtīgākajiem Hugelu 
īpašuma vīna dārziem un tiek izgatavotas tikai no pašas 
labākās vīnogu ražas. Šie vīni ir spēcīgi, lai gan joprojām 
sausi, un tiem ir ilgi jānostāvas pudelē, lai sasniegtu pilnu 
potenciālu.
Vendange Tardive – vēlīnās ražas vīni ir lieliska Hugelu dzim-
tas firmas zīme. Tie ir izgatavoti no vīnogām, kas vīnogulājā 
ir pārgatavojušās, un „dižciltīgās puves” darbība piešķir 
gandrīz neierobežotu nostāvēšanās potenciālu. Šo vīnu izga-
tavo tikai labvēlīgākajos gados.
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