
HUGEL GENTIL
Perfekcyjne wprowadzenie do alzackich win. Po prawie 70-letniej 
przerwie, w 1993 roku, rodzina Hugel wprowadziła powtórnie wina 
Hugel Gentil. Wina te bardzo szybko znalazły wielu nowych entuz-
jastów na całym świecie, którzy do tej pory nie zasmakowali jeszcze 
w alzackich winach o wytrawnym aromacie pasującym do tak wielu 
potraw. 

Z każdym rokiem winobrania jakość, wartość oraz różnorodność 
win Hugel Gentil zdobywała coraz większe uznanie znawców wina. 
Z historycznego punktu widzenia Hugel Gentil było połączeniem 
szlachetnych winogron pochodzących z szczególnego terroir. Hugel 
Gentil pielęgnuje tę tradycję poprzez zachowanie jednolitego stylu, 
który do tej pory pozostaje wierny charakterowi każdego rocznika 
winobrania. 

Ponad 50% winogron powstaje z 4 „szlachetnych” odmian winogron: 
Riesling dla elegancji, Pinot Gris dla bukietu,  Gewürztraminer dla jego 
aromatycznych substancji i Muskateller dla owocowego muśnięcia. 
Wytrawne i lekkie Sylvaner nadają winu świeżą nutę elegancji, które 
może być spożywane samo jak również do wszystkich możliwych 
potraw świata. 

HUGEL JUBILEE
Stworzone w 1989 roku z okazji uczczenia 350-lecia rodziny Hugel 
jubileuszowe wina produkowane są wyłącznie z najlepszych rocz-
ników. Powstają one wyłącznie z najstarszych winorośli z terenów 
Hugel w Riquewihr: Riesling z serca Grand Cru Schoenenbourg, 
Gewürztraminer z najlepszych obszarów Grand Cru Sporen, Pinot 
Noir z wapnistych Pflostig-Weinberg a Pinot Gris z połączenia ze 
Sporen oraz Pflostig. Wszystkie wina Hugel Jubilee mogą podlegać 
przez wiele lat procesom starzenia dzięki czemu zyskują na głębi i 
kompleksowości oraz mogą odkryć cały swój potencjał. Hugel 
Jubilee są bezkompromisową wykładnią tego, co kryje się pod 
pojęciem najlepszych alzackich win Grand-Cru. 

LATE-HARVEST VENDANGE TARDIVE oraz SELEC-
TION DE GRAINS NOBLES 
Rodzina Hugel – pionierzy win z późnych zbiorów w Alzacji – została 
poproszona o stworzenie wybranych nowych restrykcyjnych ustaw 
w celu uregulowania metod produkcji tego rodzaju wina. Ustawy te 
weszły w życie w 1984 roku i zostały dobrze przyjęte ze względu na 
swój jasny, zrozumiały i uczciwy – choć srogi – charakter. Potwierdziły 
one renomę i jakość alzackich win z późnych zbiorów na całym 
świecie i są dziś pomnikiem dla zmarłego Jean „Johnny” Hugel 
(1924 - 2009), z jedenastego pokolenia rodziny, który z ogromną 
determinacją walczył o ich wprowadzenie. 

Rodzina Hugel jest przekonana o tym, że wina alzackie odzyskają w XXI wieku reputację, którą cieszyły się 

w czasach założenia rodzinnego przedsiębiorstwa w 1639 roku. W tym okresie wina Hugel były najbardziej uznawanymi winami w Europie...
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Firma Hugel & Fils, założona w 1639 roku w malowniczym regionie 
Riquewihr w Alzacji, należy w 100% do rodziny Hugel i jest nieprze-
rwanie zarządzana przez jej kolejne dwunaste pokolenie. 

Rodzina posiada doskonale położone tereny o powierzchni 30 hek-
tarów, klasyfikowane w znacznej mierze jako Grand Cru. Ponadto 
dodatkowo skupuje winogrona ze 110 hektarów uprawianych na 
podstawie kontraktu. W posiadłościach Hugel sadzone są tylko szla-
chetne, alzackie gatunki winogron o średniej długości życia winorośli 
wynoszącej 35 lat. 

Hugel produkuje przeciętnie 100.000 skrzynek wina w ciągu roku, 
z czego około 90% jest eksportowanych do ponad 100 krajów na 
całym świecie, w których słowo „Alzacja” jest zazwyczaj równoznacz- 
ne ze słowem „Hugel”. 

Produkcja wina jest kultywowana w Alzacji od ponad 2000 lat i jest 
źródłem ogromnego dobrobytu tego regionu. Alzacja jako drugi naj-
bardziej suchy region winiarski we Francji cieszy się jedynym w swoim 
rodzaju klimatem, w którym winogrona wolno dojrzewają i nadają  
wytrawnym, owocowym winom  finezji i niezrównanej intensywności 
- doskonale pasują do większości zachodnich i azjatyckich kuchni. 

Wina Hugel ze swoimi charakterystycznymi żółtymi etykietami, 
odzwierciedlają czysty, różnorodny charakter odmian Gewurztrami-
ner, Riesling, Pinot Gris, Muscat i Pinot Blanc, które to nie dojrzewają 
w beczkach i nie muszą być słodzone. 

Rodzina Hugel była pionierem alzackich win z późnych zbiorów ta-
kich jak „Vendange Tardive” i „Sélection de Grains Nobles”, a także 
stworzyła podstawy prawne dla ich produkcji. 

Przepisy te powstały w związku ze szczególnym uznaniem dla tych 
wyjątkowych win, jak również chęci zagwarantowania ich  wysokiej 
jakości i autentyczności, są też najbardziej restrykcyjne ze wszystkich 
francuskich obszarów winiarskich AOC. 

W sercu średniowiecznego Riquewihr, pod pięknymi XIV – wiecznymi 
budowlami znajdują się piwnice Hugel, 

Classic „Hugel”- wina są produkowane z winogron pochodzących 
z wyselekcjonowanych zbiorów ręcznych należących do właścicieli 
winnic, którzy na podstawie długoterminowych kontraktów zajmują 
się uprawą winogron na najlepszych obszarach Riquewihr. Zgodnie 
ze swym alzackim charakterem wina te odzwierciedlają specyfikę i 
różnorodność winorośli oraz ich rocznik. 

Tradition – wina produkowane z linii Tradition podlegają restrykcyjnym 
kryteriom selekcji wg pochodzenia i dojrzałości, dzięki czemu uwy-
datniona jest ich głębia i osobowość. Wina te produkowane są 
jedynie z 4 „szlachetnych” odmian winogron, które podwyższają ich 
potencjał wiekowy. 
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w których przechowywane są ogromne dębowe beczki, wszystkie 
ponad 100-letnie, między innymi słynna beczka „Świętej Katarzyny” 
z 1715 roku widniejąca w Księdze Guinessa jako najstarsza, wciąż 
używana beczka na wino.

Rodzina Hugel jest członkiem „Primum Familiae Vini” – ekskluzyw-
nego stowarzyszenia, do którego należą najbardziej prestiżowe wi-
niarskie dynastie świata – promującego wartości producentów wina 
o rodzinnych tradycjach. 

Prekursorzy innowacji 
Hugel - pionier zmian i innowacyjnych rozwiązań powołał do życia 
projekt mający na celu wyeliminowanie narastającego problemu 
posmaku korka w winie, w wyniku czego po wieloletnich bada-
niach zostały wprowadzone korki DIAM. Nowa technologia usuwa 
substancję TCA odpowiedzialną za smak korka w winie, nie 
wpływając przy tym na jakość wina. Korki DIAM gwarantują butelce 
trwałość i pozwalają, żeby wino rozwijało się tak jak przy użyciu tra-
dycyjnego korka. 

Jubilee – odmiany winogron uprawiane są tylko w najlepszych obsza-
rach winiarskich posiadłości Hugel. Wina te pochodzą wyłącznie z 
najlepszych roczników, są one mocne i wytrawne, do wydobycia 
ich pełnego potencjału wymagają długiego procesu leżakowania w 
butelkach.

Vendange Tardive – wina pochodzące z późnych zbiorów są jednym 
z największych specjałów rodziny Hugel. Wina te produkowane są z 
przejrzałych winogron pozostawionych na winoroślach, a efekt „szla-
chetnej pleśni” nadaje im prawie nieograniczony potencjał starzenia. 
Wina te pochodzą wyłącznie z najlepszych roczników. Hugel & Fils
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