
HUGEL GENTIL
Esta vinho é um exemplo perfeito dos vinhos da Alsácia e foi re-
lançado pela família Hugel depois de um intervalo de quase 70 
anos. O “Hugel Gentil” tem tido uma aceitação muito rápida e 
positiva por parte daqueles que não conheciam o charme dos 
vinhos secos, aromáticos e ‘food-friendly’ da Alsácia.
Vintage após vintage, a qualidade, valor e versatilidade do Hugel 
Gentil tem recebido críticas extraordinárias por parte dos mais 
respeitados críticos de vinho do mundo.
Por tradição o “Gentil” era produzido com um “”loteamento de 
uvas nobres” de um “terroir” específico. O “Hugel Gentil” per-
petua esta tradição ao manter um estilo consistente, mas ao 
mesmo tempo conservando o carácter de cada vintage.
Mais de 50% das uvas são provenientes das 4 castas “nobre”: Ries-
ling (elegância e mineralidade), Pinot Gris (corpo), Gewurztrami-
ner (aromas) e Muscat (toque de fruta). A casta Sylvaner é fresca 
e leve e atribui uma elegância refrescante a um vinho que pode 
ser apreciado sozinho ou a acompanhar um grande número de 
pratos variados de gastronomia do mundo inteiro.

HUGEL JUBILEE
Este vinho foi criado em 1989 para celebrar os 350 anos da 
família Hugel. Estes vinhos só são produzido em anos de muita 
qualidade e podem ser considerados a expressão máxima de 
um vinho de “terroir”  seco e gastronómico.
As uvas colhidas para a produção destes vinhos provêm unica-
mente das vinhas mais antigas da propriedade em Riquewihr: o 
Riesling vem do coração do ‘Grand Cru Schoenenbourg’ (marga 
e argila), o Gewurztraminer vem das melhores zonas de Grand 
Cru Sporen (argila), o Pinot Noir da vinha argilosa de Pflostig e 
o Pinot Gris das vinhas de Sporen e Pflosting. Todos os vinhos 
Jubilee da Hugel podem ser envelhecidos durante muitos anos 
e vão ganhando corpo e complexidade à medida que vão reve-
lando o seu máximo potencial. Estes vinhos representam a visão 
do que a família Hugel considera ser um ‘Alsace Grand Cru.

LATE-HARVEST VENDANGE TARDIVE e SELEC-
TION DE GRAINS NOBLES WINES
A familia Hugel é pioneira na produçao de vinhos de colheita 
tardia na Alsácia e foi-lhes pedido que redigissem um rascunho 
para uma nova legislação que registasse o seu método de pro-
dução. Esta legislação acabou por finalmente ser incorporada na 
Legislação Francesa, em 1984. Foi bem aceite pois embora seja 
rigorosa é de fácil entendimento, o que  veio ajudar a cimentar a 
reputação mundial de vinhos de colheita tardia da Alsácia,  tudo 
isto graças a Jean “Johnny” Hugel (1924-2009) membro da 11ª 
geração da família, que tanto lutou para o desenvolvimento da 
empresa e da região demarcada da Alsácia.

A família Hugel acredita que no século XXI os vinhos da Alsácia irão recuperar a reputação que tinham quando o 
negócio de família foi fundado, em 1639. Nessa altura eram os vinhos mais famosos da Europa...
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A Hugel & Fils foi fundada em 1639 na pitoresca localidade de 
Riquewihr, na Alsácia, França. É uma empresa 100% familiar, 
estando presentemente a ser gerida pela 12ª geração .

A família possui uma propriedade de 28 hectares com vinhas 
de primeira qualidade em Riquewihr, parte da mesma classi-
ficada “Grand Cru” e também compram uvas em 121 hectares 
de vinhas sob contrato de produtores. As propriedades Hugel 
estão plantadas sómente com castas nobres da Alsácia, com 
algumas vinhas a atingir 35 anos de idade.

A Hugel produz cerca de 110.000 caixas de vinho por ano, das 
quais 90% é exportado para mais de 100 países no mundo, 
para quem a “Alsácia” é geralmente sinónimo de “Hugel”.

Há mais de 2000 anos que se cultivam vinhas na Alsácia o que 
tem trazido muita prosperidade para a região. A Alsácia tem 
um clima único, é a segunda região mais seca de França, o 
que permite que as uvas amadureçam lentamente e produzam 
vinhos secos e aromáticos, elegantes e uma intensidade sem 
igual: uma combinação perfeita para acompanhar qualquer 
prato da cozinha asiática e ocidental.

Os vinhos Hugel, com os seus característicos rótulos amarelos, 
apresentam o carácter puro das mono castas Gewurztraminer, 
Riesling, Pinot Gris, Muscat e Pinot Blanc, sem a necessidade 
de recorrer a estágios em madeira ou a adição de açúcar.

A família Hugel foi pioneira na produção do colheita tardia da 
Alsáca, tais como “Vendange Tardive” e “Sélection de Grains 
Nobles”. Foi a família que estabeleceu a legislação que regula-
menta a sua produção.

Esta legislação é das mais rigorosas em vigor nas regiões vin-
hateiras de vinhos DOC de França, pois foi criada com base no 
respeito por estes vinhos muito especiais e na necessidade de 
garantir qualidade e autenticidade.

Os vinhos “Hugel “ clássicos são produzidos com uvas colhi-
das manualmente, compradas a fornecedores com quem têm 
contrato há muitos anos e que estão situados nas melhores zonas 
de Riquewihr. O cáracter da Alsácia está presente nestes vinhos, 
através das características de cada mono casta de cada vindima.

Tradition – As uvas escolhidas para a produção da gama Tradi-
tion são sujeitas a uma rigorosa selecção em termos de origem e 
maturidade, para realçar o corpo e a personalidade. Estes vinhos 
são produzidos com as 4 castas “nobres” o que aumenta o seu 
potencial de envelhecimento.
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As garrafeiras da Hugel estão localizadas por baixo de belos 
edifícios do século XVI, no coração da localidade medieval de 
Riquewihr. Aí encontram-se os grandes cascos de carvalho 
com mais de cem anos de idade, incluindo o famoso casco “St. 
Caterine” datado de 1715, e considerado pelo Guiness Book of 
Records como o casco mais antigo em laboração.

A família Hugel é sócia da Primum Familiae Vini – uma as-
sociação muito exclusiva de algumas das mais prestigiadas 
famílias produtoras das melhores regiões vitivinícolas do mun-
do – e que promove os valores das grandes famílias do vinho.

Lideres na Inovação
Procurando estar sempre na vanguarda da inovação a Hugel 
lançou-se num projecto de escolha de uma nova rolha para 
ultrapassar o problema do sabor a rolha., Passados anos de 
pesquisa apresentaram as rolhas DIAM para ajudar a eliminar 
este problema. Esta nova tecnologia elimina o TCA, a substâ-
ncia que provoca o gosto a rolha, sem interferir na qualidade 
do vinho. As rolhas DIAM garantem uma consistência da qua-
lidade do vinho e permitem que este se desenvolva da mesma 
forma que se desenvolveria com uma rolha de cortiça. 

Jubilee – As monocastas provêm das melhores vinhas da pro-
priedade da “Hugel” e só são produzidas nos melhores anos. 
Estes vinhos são poderosos embora continuem secos, e precisam 
de longos periodos de envelhecimento em garrafa até atingirem o 
seu potencial máximo.

Vendange Tardive – Os vinhos de colheita tardia são uma grande 
especialidade da famíia Hugel. Estes vinhos são produzidos com 
uvas muito amadurecidas na cepa, em que a acção de “pouriture 
noble”, o que confere um potencial de envelhecimento ilimitado. 
Só é produzido em anos de elevada qualidade das uvas.Hugel & Fils
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