
HUGEL GENTIL
Introducerea perfectă pentru vinurile din Alsacia. Readus 
în atenţia publicului de către familia Hugel în 1993 după o 
pauză de aproape 70 de ani, Hugel Gentil a câștigat imediat 
inimile multor fani care nu cunoscuseră încă farmecul vinurilor 
alsaciene seci, aromatice, ușor de asociat cu rețete culinare.
Recoltă după recoltă, calitatea, valoarea și versatilitatea 
vinurilor Hugel Gentil au adus aclamări din partea celor mai 
respectați critici de vinuri ai lumii.
Din punct de vedere istoric, Gentil-ul a fost ”o alianță de stru-
guri nobili” dintr-un terroir specific. Hugel Gentil perpetuează 
această tradiție prin menținerea unui stil consecvent, în 
același timp rămânând loial caracterului fiecărei recolte.
Mai mult de 50% dintre struguri aparțin de 4 soiuri ”nobile”: 
Riesling pentru eleganță și mineralitate, Pinot Gris pentru 
corpolență, Gewurztraminer pentru caracterul aromat și Mus-
cat pentru tenta fructată. Ușor și proaspăt, Sylvanerul conferă 
o eleganță proaspătă unui vin care poate fi savurat atât ca 
aperitiv, cât și împreună cu o plajă largă de preparate culinare 
festive de pe întregul Glob. 

HUGEL JUBILEE
Creat în 1989 pentru a sărbători cea de-a 350-a aniversare 
a familiei, vinurile Jubilee sunt create doar din cele mai bune 
recolte și reprezintă expresia de top a vinurilor de terroir, seci, 
gastronomice.
Provin în exclusivitate din cele mai vechi podgorii de pe 
proprietățile familiei, situate în Reiquewihr : Riesling din 
inima zonei Grand Cru Schoenenbourg (marnă și argilă), 
Gewurztraminer din cele mai bune zone din Grand Cru Spo-
ren (argilă), Pinot Noir din calcaroasa podgorie Pflostig și Pi-
not Gris dintr-o combinație atât de Sporen, cât și de Pflostig. 
Toate vinurile Hugel Jubilee pot fi maturate cu încredere pe 
parcursul multor ani, dezvoltând profunzime și complexitate 
pe măsură ce își dezvăluie potențialul maxim. Aceste vinuri 
reprezintă interpretarea fără compromis a celor mai bune 
vinuri Grand Cru alsaciene a familiei Hugel.

LATE-HARVEST VENDANGE TARDIVE si SELEC-
TION DE GRAINS NOBLES WINES 
Ca pionier al vinurilor cu recoltare târzie din Alsacia, familia 
Hugel a fost rugată să formuleze un set de legi care să guver-
neze metoda de producție a acestora și care a devenit într-un 
final lege franțuzească în 1984. Bine acceptată, deoarece, 
deși strictă, este corectă și ușor de înțeles, această legislație 
a confirmat reputația la nivel mondial a vinurilor alsaciene cu 
recoltare târzie și a devenit un memorial pe măsura regre-
tatului Jean “Johnny” Hugel (1924-2009), a 11-a generație a 
familiei, care s-a luptat din greu pentru a o crea. 

Familia Hugel este convinsă că în secolul 21 vinurile alsaciene își vor recăpăta reputația de care s-au bucurat
când afacerea de familie a fost înființată în 1639. La acea vreme erau cele mai prețuite vinuri din Europa…
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Fondat în 1639 în pitorescul Riquewihr, Alsacia, Franța, Hugel & Fils 
este în continuare 100 % proprietatea familiei și este administrat de 
cea de-a 12-a generație consecutivă a familiei.

Familia deține 30 de hectare de pământ în cele mai bune locații din 
Riquewihr, în mare parte clasificate Grand Cru și cumpără struguri 
din încă 110 hectare sub contract. Proprietățile Hugel sunt plantate 
numai cu soiurile nobile de struguri din Alsacia, cu vițe de vie ce au 
în medie 35 de ani.

Producția Hugel se ridică în medie la 110,000 de baxuri pe an, dintre 
care 90% sunt exportate în peste 100 de țări din toată lumea, unde, 
de multe ori, Hugel este sinonim cu Alsacia.

Vița de vie a fost cultivată în Alsacia de mai bine de 2,000 de ani 
și a adus prosperitate ridicată regiunii. Aflată pe locul doi ca aridi-
tate în Franța, Alsacia are un climat unic ce permite stugurilor să 
se coacă încet, dând vinuri seci, aromate, cu finețe bogată și inten-
sitate neegalată: un acompaniament perfect atât pentru bucătăria 
Occidentală, cât și pentru cea Asiatică.

Vinurile Hugel, cu distinctivele lor etichete galbene, exprimă carac-
terul pur al soiurilor Gewurztraminer, Riesling, Pinot Gris, Muscat și 
Pinot Blanc, toate fără ”retușurile” aduse de stejar sau prin îndulcire.

Familia Hugel a pionierat vinurile alsaciene cu recoltare târzie, Ven-
dage Tardive și Sélection de Grains Nobles și a scris legea care 
guvernează producția lor.

Rezultate din respectul purtat pentru aceste vinuri speciale și 
determinarea de a garanta calitate și autenticitate, această lege 
este cu strictețe implementată în oricare dintre zonele viticole AOC 
franțuzești.

Vinurile clasice ’Hugel’ sunt produse din struguri culeși exclusiv 
manual, procurați de la viticultori aflați sub contracte de lungă 
durata, din cele mai favorabile locații din împrejurimile Riquewihr-
ului. Loiale caracterului alsacian aceste vinuri reflectă caracteris-
ticile fiecărui soi și an de recoltă.
Tradition – Vinurile din gama Tradition se bucură de o selecție 
mai strictă a strugurilor atât din punct de vedere al originii cât și a 
gradului de maturitate, intensificând profunzimea și personalita-
tea acestora. Vinurile sunt produse folosind doar cele 4 soiuri de 
struguri ’nobile’, sporind potențialul acestora de maturare.
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Pivnițele Hugel, situate sub frumoasele clădiri din secolul al XVI-
lea aflate în centrul Riquewihr-ului medieval, conțin butoaie mari de 
stejar, mai vechi de un secol, inclusiv faimosul baric ”S. Caterine”, 
datat 1715, numit cel mai vechi baric încă în funcțiune din lume, de 
către Cartea Recordurilor Guinness.

Familia Hugel face parte din grupul Primum Familiae Vini – o 
asociație exclusivistă formată din cele mai prestigioase dinastii viti-
cole ale lumii – care promovează valorile familiilor producătoare de 
vinuri.

Lider în inovare
Mereu inovatori în abordarea lor, Hugel s-au angajat într-un proiect 
pentru selectarea unui nou sistem de închidere pentru a depăși 
problema din ce in ce mai apăsătoare a ”alterării de dop” și, după 
ani de cercetări intense, dopurile DIAM au fost introduse pentru 
a ajuta la eradicarea acestei probleme. Această nouă tehnologie 
elimină tot TCA-ul, substanța care cauzează ”defectul de dop”, fără 
a afecta calitatea vinului. Dopurile DIAM de asemenea garantează 
consistența sticlei și permite vinului să se dezvolte la fel ca și cu un 
dop natural perfect.

Soiurile Jubilee provin în exclusivitate din cele mai bune podgo-
rii din proprietatea ‘Hugel’ și sunt produse numai în anii cu cele 
mai bune recolte. Aceste vinuri sunt puternice, deși încă seci și 
necesită perioade extinse de maturare în sticlă pentru a atinge 
potențialul maxim.
Vendange Tardive – Vinurile culese târziu sunt o specialitate 
aparte a familiei Hugel. Produse din stuguri care s-au “supracopt” 
pe vița de vie, influenţa “mucegaiului nobil” oferă potențial de 
maturare aproape nelimitat. Produse numai în cei mai buni ani.
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