HUGEL GENTIL

Một loại rượu Alsace hoàn hảo, năm 1993 dòng rượu
này đã thay đổi lịch sử của đại gia đình Hugel sau 70
năm thăng trầm. Hugel Gentil đã nhanh chóng làm
hài lòng nhiều người bởi chính vị chát tinh tế và mùi
vị đặc trưng của vùng Alsace.
Trải qua nhiều năm, chất lượng và hương vị hảo
hạng của Hugel Gentil đã được các chuyên gia trên
thế giới đánh giá cao.
Về phương diện lịch sử, Gentil đã là sự pha trộn tinh
tế của nhiều giống nho của một vùng đất đặc trưng,
Hugel Gentil vẫn luôn kiên định trong việc duy trì
phương thức cổ truyền này, và luôn giữ hương vị
thực cho từng vụ mùa và năm sản xuất.
Hơn 50% là của 4 loại nho: Riesling mang hương
vị chất khoáng êm dịu, Pinot Gris thì đậm đà,
Gewurztraminer có mùi thơm lôi cuốn và Muscat có
mùi trái cây, hương vị tươi mát nhẹ dịu là của giống
nho Sylvaner, sự pha trộn nhuần nhuyễn của 4 loại
nho tạo nên vị ngon đặc trưng, có thể thưởng thức
mà không cần kết hợp các món ăn và cũng thích hợp
với nhiều món ăn.

HUGEL JUBILEE

Đánh dấu 350 năm thành lập vào năm 1989, Hugel đã cho ra dòng rượu mang Hugel Jubilee, dòng
Jubilee chỉ được sản xuất cho trong những vụ mùa
thành công nhất,
Năm 1989 gia đình Hugel đã có tổ chức kỷ niệm 350
năm, dòng rượu Jubilee chỉ được sản xuất trong
những vụ mùa thành công nhất, vị chát ấn tượng
thể hiện đẳng cấp của loại rượu này.
Giống nho này được trồng ở vườn nho lâu đời nhất
ở vùng Riquewihr: Riesling được trồng ngay trung
tâm của vùng Cru Schoenenbourg, Gewurztraminer
được trồng ở vùng đất sét, Pinot Noir thuộc vườn
nho Pflostig, Pinot Gris là sự pha trộn của Sporen và
Pflostig. Giá trị cũng như hương vị của dòng Hugel
Jubilee sẽ tăng dần theo độ tuổi cất giữ. Rượu của
gia đình Hugel xứng danh với đẳng cấp Grand Cru
của vùng Alsace.

LATE-HARVEST VENDANGE TARDIVE VÀ SELECTION DE GRAINS NOBLES

Là người đầu tiên nghiên cứu thành công trong việc
để nho chín trên cây lâu hơn, và áp dụng phương
pháp chế biến rượu theo đúng tiêu chuẩn của nhà
nước và chính thức trở thành luật của Pháp năm
1984. Phương thức chế biến của rượu Alsace này
nhanh chóng nổi danh trên thế giới do công sáng tạo
của Jean “Johnny” Hugel (1924-2009), thế hệ thứ 11
của gia đình Hugel.
Gia đình Hugel rất tự hào về lịch sử sự nghiệp cũng
như danh tiếng về chất lượng mà họ đã tạo dựng
từ khi thành lập năm 1639 cho tới thế kỷ 21, Hugel
được thị trường Châu Âu cũng như thế giới đánh
giá cao.

The HUGEL family is confident that in the 21st Century Alsace wines will regain the reputation they enjoyed
when the family business was founded in 1639. At that time, they were the most highly-valued wines in Europe...
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Hugel & Fils

Hugel & Fils

Văn phòng công ty Hugel

Etienne, Jean-Philippe & Marc Hugel

Hugel & Fils
Hugel & Fils được sáng lập năm 1639 tại một thị trấn
Riquewihr, thuộc vùng Alsace của nước Pháp, trải
qua 12 thế hệ gia tộc ngày nay vẫn thuộc 100% vốn
gia đình và được điều hành bởi chính các thành viên
trong gia tộc.
Gia tộc này sở hữu 30 hecta đất màu mỡ nhất và
đẳng cấp nhất của Riquewihr, bên cạnh đó còn ký
hợp đồng mua nho lâu dài với 100 hecta đất của các
vùng lân cận. Vùng đất của Hugel chỉ dùng để trồng
một số giống nho đặc biệt và mỗi cây nho có tuổi đời
trung bình là 35 năm tuổi.
Trung bình mỗi năm Hugel cho ra 110,00 thùng,
trong đó 90% dùng để xuất khẩu qua hơn 100 nước
trên thế giới, thương hiệu Hugel luôn gắn liền với
tên tuổi vùng Alsace.
Alsace đã rất thành công trong việc nghiên cứu và
phát triển ngành trong nho từ rất lâu đời, tới ngày
nay đã có lịch sử hơn 2,000 năm. Đây là vùng có
tính chất khí hậu khô của Pháp, chính đặc tính khí
hậu này làm cho những trái nho chín chậm cho rượu
có vị chát và thơm nồng nàn: phù hợp với hầu hết
các món ăn Âu và Á.
Nhãn màu vàng là dấu hiệu đặc biệt của rượu Hugel
và đồng thời các giống nho Gewuztramier, Riesling,
Pinot Gris, Muscat và Pinot Blanc cũng có màu vàng
tự nhiên qua trình ủ trong thùng gỗ sồi.
Gia đình Hugel đã thành công trong việc phát hiện
giá trị đặc biệt khi thu hoạch vụ mùa trễ của giống
nho Vendange Tardive và Sélection de Grains Nobles,
và đã sáng tạo thành công công thức chế biến hai
giống nho này.
Bắt nguồn từ tình cảm yêu thương, trân trọng và
quan tâm sâu sắc của nhà sản xuât đối với sự nghiệp
của mình, đã cho ra những loại rượu hảo hạng đảm
bảo chất lượng và phù hợp với tất cả các tiêu chuẩn
AOC của nhà nước.

Dòng Classic ‘Hugel” nho được hái bằng tay và nho
được mua theo hợp đồng lâu dài với các vùng lân
cận cua Riquewihr. Mỗi một giống nho cũng như mỗi
năm sản xuất của những loại rượu này mang đặc
tính của vùng Alsace.
Dòng Tradition – Rượu được làm từ những giống
nho được chọn lọc kỹ theo vùng và theo độ tuổi của
cây nho tạo nên nét nổi bật và đặc trưng riêng. Dòng
rượu này được làm từ 4 giống nho “cao cấp” đồng
thời chất lượng và giá trị của dòng rượu này sẽ tăng
theo độ tuổi.

Jubilee được trồng ngay trên mảnh đất màu mỡ của
Hugel và nho được chọn lọc kỹ lưỡng, dòng rượu
này chỉ được sản xuất trong những vụ mùa thành
công.
Vendange Tardive – Dòng rượu này là được làm
từ những trái nho chất lượng nhất có vụ mùa thu
hoạch trễ, đại gia đình Hugel đã để nho chín lâu trên
cây tạo nồng độ ngọt tự nhiên, giá trị cũng sẽ tăng
theo độ tuổi. Dòng rượu này chỉ được sản xuất trong
những mùa nho thành công nhất.

Phong cảnh thị trấn Riquewihr

Hầm rượu Hugel được xây dựng ở thế kỷ XV một
thời kỳ phồn vinh, nằm ngay trung tâm Riquewihr,
là nơi lưu truyền nhiều thùng gỗ sối lớn có tuổi đời
hơn một thế kỷ, trong đó thùng nổi tiếng “S. Caterine” niên đại 1715 đã được sách Guinness ghi nhận
là thùng gỗ sồi hoạt động lâu đời nhất.
Gia tộc Hugel gồm những thành viên của gia đình
Primum Familiae Vini – một gia đình tiếp nối có nhiều
thế hệ uy tín– sự uy tín này đã tạo nên danh tiếng
giá trị cho nhà chính nhà sản xuất.
Những người đi đầu trong sự đổi mới
Sánh danh với người luôn luôn đi đầu, sau nhiều
năm tìm hiểu và nghiên cứu Hugel nghiên cứu thành
công loại nút bần mới có tên gọi DIAM để giảm thiểu
vấn đề “hư rượu do nút bần. Với công nghệ mới
không còn lo ngại rượu bị hư do nút bần gây. Nút
bần DIAM có tính năng như nút bần tự nhiên nhưng
đồng thời luôn đảm bảo chất lượng của rượu.
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