
HUGEL GENTIL
Den perfekta introduktionen av Alsace viner. Återupplivad av 
familjen Hugel 1993 efter 70 års bortavaro har Hugel Gentil 
snabbt vunnit oräkneliga nya beundrare som förut varit helt 
obekanta om charmen hos ett torrt, aromatiskt och matvänligt 
Alsacevin. 
Årgång efter årgång har kvaliteten, prisvärdheten och mång-
sidigheten av Hugel Gentil intjänat fina recensioner från värl-
dens mest respekterade vinkritiker.
Historiskt sätt var Gentil en ”allians av ädla druvor” från en 
specifik jordmån. Hugel Gentil vidhåller den traditionen ge-
nom att bibehålla en konstant stil och samtidigt vara varje 
årgångs karaktär trogen.
Mer än 50 % av vinet består av de fyra ”ädla” sorterna: Ries-
ling, för sin elegans och mineralitet, Pinot Gris för sin kropp 
och fyllighet, Gewurztraminer för sin aromatiska ton och Mus-
cat för sin fina fruktighet. Lätt och krispig Sylvaner tillför en 
uppfriskande elegans till detta vin som kan njutas som det är 
för sig själv, eller tillsammans med ett stort urval maträtter 
från världens alla hörn.

HUGEL JUBILEE
Skapad 1989 för att fira familjen Hugel’s 350:e årsdag. Jubilee-
vinerna framställs endast de bästa årgångarna och de är de 
ultimata uttrycket för torra, gastronomiska viner.
Druvorna anskaffas enbart från familjens äldsta vingårdar i 
Riquewhir: Riesling från hjärtat av Grand Cru Schoenenbourg 
(märgel och lera), Gewurztraminer från de bästa delarna av 
Grand Cru Sporen (lera), Pinot Noir från kritiga Pflostig vin-
gården och Pinot Gris från en kombination av både Sporen 
och Pflostig. Alla Hugel Jubilee-vinerna kan med all säkerhet 
lagras i många år, de får mer djup och komplexitet ju mer de 
avslöjar sin fulla potential. Dessa viner är familjen Hugel’s 
kompromisslösa tolkning av Alsace Grand Cru när de är som 
allra bäst.

LaTE HarvEsT vENdaNGE TardIvE och
séLEcTIoN dE GraINs NoBLEs
Varandes pionjärer av sent skördade viner i Alsace blev famil-
jen Hugel ombedda att göra ett utkast av en ny strikt lags-
tiftning som skulle styra tillverkningsmetoden av dessa viner. 
Detta utkast blev sedermera Fransk lag 1984. Väl accepterad 
därför att den är strikt men även rättvis och lätt att förstå sig 
på. Lagstiftningen har bekräftat det goda ryktet av Alsace ”late 
harvest” viner världen över och har dessutom blivit ett min-
nesmärke över den bortgångne Jean ”Johnny” Hugel (1924-
2009), 11:e generationen av familjen som kämpade så hårt för 
att skapa denna lag.

Familjen HUGEL är säkra på att under 2000-talet så kommer Alsace viner att återfå det goda rykte de en gång hade 
när familjefirman bildades 1639. På den tiden var de det högst värderade vinerna i Europa…
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Hugel & Fils som grundades 1639 i den pittoreska staden 
Riquewihr, Alsace, Frankrike är fortfarande till 
100 % familjeägd och sköts för nuvarande av den 12:e genera-
tionen av familjen.

Familjen Hugel äger 30 ha vingårdar i de bästa lägena av 
Riquewihr, det mesta klassat som Grand Cru och ytterligare 
100 ha köps från kontrakterade odlare. Hugels vingårdar är 
planterade med endast de ”nobla druvorna” och vinstockar-
nas snittålder är på 35 år.

Produktionen hos Hugel ligger på cirka 100 000 lådor per år 
av vilka 90 % exporteras till över 100 olika länder världen över, 
där Alsace är synonymt med ”Hugel”.

Vinrankor har odlats i Alsace i mer än 2000 år och har gett 
stort välstånd till området. Området är näst torrast i Frankrike 
och har ett unikt klimat som tillåter druvorna att mogna lång-
samt, vilket ger torra och aromatiska viner med stor finess och 
intensitet: passar perfekt till Västerländsk och Asiatisk mat.

Hugel’s viner med sina gula särskiljande etiketter utrycker 
druvans rena karaktär av Gewurztraminer, Riesling, Pinot 
Gris, Muscat och Pinot Blanc, som alla saknar inblandning av 
ek och tillsatt socker.

Familjen Hugel är pionjärer när det gäller ”Late Harvest”-vi-
nerna, Vendange Tardive och Sélection de Grains Nobles och 
var med och stiftade lagarna kring dess produktion.

Utav respekt för dessa speciella viner och en övertygelse att 
garantera kvalitet och äkthet är lagen den striktaste inom alla 
Frankrikes AOC regioner.

Classic ”Hugel”- Vinerna är gjorda av handplockade druvor, 
inköpta från långsiktigt kontrakterade vinodlare i de mest 
gynnsamma områden runt Riquewhir. I sin sanna Alsace-ka-
raktär är dessa viner en spegelbild av karaktäristiken i varje 
druvsort och årgång.
Tradition- Vinerna i “Tradition” serien har ett mycket strik-
tare urval av druvor både vad det gäller ursprung och mognad 
som i sin tur ökar vinernas djup och personlighet. Till dessa 
viner används enbart de ”fyra ädla druvorna” som också ökar 
lagringspotentialen.
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Familjen Hugels vinällare som finns under vackra 1400-tals 
byggnader ligger i hjärtat av den medeltida staden Riquewihr. 
Källaren innehåller stora ekfat som är mer än 100 år gamla 
och där finns också det berömda ekfatet från 1715, St. Cate-
rine som omnämns i Guiness rekordbok som ett av de äldsta 
använda ekfat i dag.

Familjen Hugel är medlemmar av ”Primum Familiae Vini”-
en exklusive förening som består av några av världens mest 
prestigefyllda vin dynastier som främjar värdet av familjeägda 
vinproducenter.

Innovativa ledare
Som alltid varandes pionjärer i sin framfart startade Hugel ett 
projekt att ta fram en ny slags kork vars syfte var att överkom-
ma det växande problemet med korkdefekta viner.  Efter år av 
forskning introducerades DIAM korken vars nya teknologi eli-
minerade all TCA, substansen som orsakar korkdefekt, utan 
att för den skull inverka på vinets kvalitet. DIAM korken garan-
terar också innehållet i flaskan och tillåter det att utvecklas 
som om det vore en perfekt naturkork.

Jubilee- Druvorna till dessa viner kommer exklusivt från Hu-
gels egna och finaste vingårdar och görs endast de bästa åren. 
Dessa viner är kraftfulla, helt torra och behöver lång lagring i 
flaskan för att nå sin fulla potential.
Vendange Tardive- Dessa sent skördade viner är en stor 
specialitet hos familjen Hugel, producerade av druvor som 
övermognat på vinstocken. Påverkan av den ”nobla rötan” 
ger vinerna en nästan obegränsad lagringspotential. Vinerna 
framställs endast de bästa åren.
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