
HUGEL GENTIL

Alsace şaraplarıyla en iyi tanışma. 70 yıllık bir aradan sonra 
1993’te Hugel ailesinin yeniden can verdiği Hugel Gentil, ön-
celeri Alsace şaraplarının sek, aromatik, yemekle iyi eşleşen 
karakterine aşina olmayan birçok kişinin kalbini kazandı. Yıllar 
geçtikçe, kalitesi, sunduğu değer ve yemek eşleşmmesindeki 
esnekliği ile dünyanın saygın şarap eleştirmenlerinden çok iyi 
yorumlar aldı. 
Tarihsel olarak Gentil, spesifi k bir teruardan gelen “soylu 
şarapların birlikteliği” idi. Hugel Gentil, her rekoltenin kişiliğini 
korurken, aynı çizgide bir şarabı üretmeye devam ederek bu 
geleneği sürdürüyor. 
Üzümlerin %50’den fazlası 4 soylu türden geliyor; mineralsi-
lik ve elegans için Riesling, gövde için Pinot Gris, aroma için 
Gewurztraminer ve meyvemsi bir dokunuş için Muscat. İster 
kendi kendine yudumlanacak ister yemeklere eşlik edecek bu 
şaraba, diri, hafi f Sylvaner de ferahlatıcı bir zerafet katıyor. 

HUGEL JUBILEE

Hugel aiilesinin 350. Yılını kutlamak için 1989’da yaratılan 
Jubilee şarapları, sadece en iyi senelerde yapılan, sek, gas-
tronomik teruar şaraplarının en iyi örnekleri. 
Sadece ailenin Riquewihr civarındaki en eski bağlarının 
üzümlerinden yapılan bu şarapta, Riesling the Grand Cru 
Schoenenbourg’in kalbinden geliyor (kireç ve kil), Gewurztra-
miner Grand Cru Sporen’in en iyi bağlarından (kil), Pinot Noir 
tabaşirli Pfl ostig bağlarından ve Pinot Gris  de Sporen ile 
Pfl ostig’den... Tüm Hugel Jubilee şarapları yıllarca rahatlıkça 
bekletilebilir, tam potansiyellerine ulaşırken derinlik ve kom-
pleksite kazanırlar… Bu şaraplar, Hugel ailesinin en mükem-
mel Alsace Grand Cru şaraplarına getirdiği ödünsüz bir yoru-
mdur.

GEÇ HASAT VENDANGE TARDIVE ve SELEC-
TION DE GRAINS NOBLES ŞARAPLARI

Alsace’da geç hasadın öncüsü olan Hugellerden, üre-
tim metodlarını içeren ve bunların yönetilmesini sağlayan 
kuralları kağıda dökmeleri istendi ve bu kurllar 1984 yılında 
kanunlaştı. Katı kurallar olmalarına karşın adil ve anlaşılması 
kolay oldukları için hızla kabul gören kurallar, Alsace geç ha-
sat şaraplarının mevcut ününü destekledi.  Ayrıca bu kanuna 
büyük emeği geçen, ailenin 11.neslini temsil eden müteveffa 
Jean “Johnny” Hugel (1924-2009) anısına da unutulmaz bir 
armağan oldu. 

Bugün Hogel ailesi, 21. Yüzyılda Alsace şaraplarının aile işlerini ilk kurdukları 1639’daki büyük ününü geri 
kazanacağına inanıyor. O günlerde Alsace şarapları, Avrupa’nın en değerli şarapları olarak görülüyordu…
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1639 yılında Frannsa’nın Alsace bölgesinde, bir kartpostal 
görünümde olan Riquewihr’de kurulan Hugel & Fils, halen %100 
aynı ailenin yönetiminde ve ailenin 12.nesli tarafından yönetil-
mekte.
Ailenin Riquewihr’de çoǧu Grand Cru statüsünde olan 30 
hektarlık bağı bulunuyor ve bunun yanı sıra, sözleşmeli olarak 
üzüm alımı yaptığı 100 hektar kadar daha bağ alanı mevcut. 
Hugel bağlarında, asma yaş ortalaması 35’leri bulan, sadece 
Alsace’ın soylu üzüm türleri yetiştiriliyor. 
Hugel’in yıllık üretimi, %90’ı ihraç edilerek yüzün üzerinde ülkeye 
gönderilen 110.000 kasadan oluşuyor. Dünyanın çoğu yerinde, 
Alsace, çoğu kez “Hugel” ile eşanlamlı oalrak görülüyor…
Alsace’da 2 bin yılı aşkın süredir bağcılık yapılması, bölgeye 
büyük bir refah getirmiş. Fransa’nın ikinci en kuru iklimine sahip 
olan bölgede, üzümlerin ağır ağır olgınlaşmasını sağlayan özel 
bir iklim yapısı var ve bu da mükemmel yoğunlukta, sek, aro-
matik, çok iyi bir bitişi olan, Batı ve Asya’nın çoğu yemeğine en 
iyi şekilde eşlik eden şaraplar üretilmesinde büyük rol oynuyor. 
Ayırıcı nitelikte sarı etkietleriyle Hugel şarapları, Gewurztrami-
ner, Riesling, Pinot Gris, Muscat ve Pinot Blanc üzümlerinin 
varyetall karakterini en iyi şekilde ortaya koyan, meşe fıçı veya 
tatlandırma yönltemleriyle makyajlanmamış şaraplardır. 
Hugel ailesi, geç hasat Alsace şaraplarının da öncüsüdür;  
Vendange Tardive ve Sélection de Grains Nobles üretiminin 
kurallarınnı belirleyen yasa  taslaklarını hazırlayan da bu aile-
dir… 
Bu çok özel şaraplara olan saygı ve kalitelerini, özgün karak-
terlerini garanti etmek amacıyla, bahsedilen bu kurallar, Fransız 
AOC şarap bölgeleri arasında en katı biçimde uygulananlar 
arasındadır. 
Hugel mahzenleri, ortaçağdan kalma Riquewihr’in merke-
zindewki 15.yüzyıl yapılarının altında yer alıyor ve içlerinde, 

Klasik Hugel şarapları Riquewihr civarındaki en iyi bölgele-
rin, uzun senelerdir devam eden sözleşmeli bağlarından elle 
toplanan üzümlerinden yapılıyor.  Alsace karakterine uygun 
oolarak bu şaraplar, her bir üzümün ve rekoltenin karakteristik 
özelliklerini en iyi biçimde yansıtıyorlar. 
Tradition – Tradition (Gelenek) serisinde üretilen şaraplar hem 
üzünüm cinsi hem de olgunlaşma süresi açısından, şaraba 
derinlik ve kişilik kazandıran daha seçici bir prosesten geçi-
riliyor. Bu şaraplar, yıllanma potansiyellerini artıran sadece 4 
soylu üzümden yapılıyorlar.

Etienne, Jean-Philippe & Marc Hugel

Hugel Ofi si’nde

Hugel bağları

Riquewihr manzarası

Guiness Rekorlar Kitabı’nın dünyanın en eski halihazırda 
kullanılan fıçısı olarak ilan ettiği 1715’e tarihlenen “S.Caterine” 
fıçısının da bulunduğu, yüz yaşından daha yaşlı büyük meşe 
fıçıları barındarıyor.  
Hugel ailesi aynı zamanda, “Primum Familiae Vini”nin de üye-
sidir. Bu dernek, dünyanın en prestijli şarap hanedanlarından 
bazılarının katılımıyla oluşturulmuş,  şarap üreticisi ailelerin 
değerlerini koruyan ve sonraki nesillere aktarmaya çalışan bir 
dernektir. 

Inovasyonda lider…
Yaklaşımlarında daima öncü olan Hugel ailesi, şaraplarda 
giderek artan mantar problemini önlemek için, yıllarca sü-
ren kkapsamlı araştırmalardan sonra, bu sruna karşı DIAM 
mantarlarını lanse etti. 
Bu yeni teknoloji ile, şarabın buşone olmasına neden olan 
“TCA” maddesinin önüne geçilirken, şarabın kalitesinde en ufak 
bir değişiklik olmuyor. DIAM mantarları bir yandan her şişede 
aynı kaliteyi sunarak istikrarlı sağlarken, bir yandan da şarabın 
mükemmel bir doğal mantarla olduğu gibi gelişmesine de olanak 
tanıyor. 

Jubilee monosepaj şaraplar ise, Hugel bağlarının en iyi-
lerinden gelen en iyi üzümlerle ve sadece en iyi yıllarda 
yapılıyor. Bu şaraplar hala sek olmalarına karşın güçlü, 
gerçek potansiyellerine kavuşmak için uzun seneler şişede 
yıllanması gereken şaraplardır. 
Vendange Tardive – Geç hasat şarapları Hugel ailesi-
nin özel üretimlerindendir. Asma üzerinde aşırı biçimde 
olgunlaşmasına izin verilen üzümlerden üretilen bu şaraplara 
“soylu küf” müthiş bir yıllanma potansiyeli de sağlar. Sadece 
en iyi senelerde yapılır. Hugel & Fils
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