
HUGEL GENTIL
De perfecte introductie tot Elzas wijnen. Een begrip dat in 
1993 door de Hugel-familie nieuw leven is ingeblazen na een 
afwezigheid van bijna 70 jaar. Hugel Gentil heeft snel talloze 
nieuwe vrienden veroverd, die tot dan onbekend waren met de 
charme van droge aromatische Elzas wijnen, die ook aan tafel 
gedronken kunnen worden. Oogstjaar na oogstjaar prezen ’s 
werelds meest bekende wijnschrijvers de kwaliteit, waarde en 
veelzijdigheid van Hugel Gentil de hemel in.
Gentil was oorspronkelijk een blend van de “edele” druiven-
soorten: Hugel zet deze traditie voort met een consistente stijl, 
die niettemin trouw blijft aan het karakter van het individuele 
oogstjaar.
Meer dan 50% van de druiven zijn afkomstig van de 4 “edele” 
druivensoorten: Riesling draagt elegantie en mineralen bij, Pi-
not Gris zorgt voor body, de Gewurztraminer voegt aroma’s toe 
en fruitigheid dankt de wijn aan de Muscat. Krispe en lichte 
Sylvaner geeft verfrissende elegantie aan de wijn, die op elk 
moment van de dag gedronken kan worden, maar die ook past 
bij een grote verscheidenheid van gerechten over de hele we-
reld.

HUGEL JUBILEE
Een begrip dat in 1989 werd geïntroduceerd ter gelegenheid 
van Hugel’s 350 jarig bestaan. Jubilee-wijnen worden uitslui-
tend geproduceerd in de mooiste oogstjaren en zijn de ultieme 
expressie van typisch droge, gastronomische Elzas-wijnen. Ze 
zijn uitsluitend afkomstig van de eigen oudste wijngaarden in 
Riquewihr: Riesling uit het hart van de Grand Cru Schoenen-
bourg  (mergel en klei), Gewurztraminer uit de beste delen 
van de Grand Cru Sporen (klei), Pinot Noir van de kalkachtige 
Pflostig-wijngaard en Pinot Gris uit zowel Sporen als Pflos-
tig. Alle Hugel Jubilee-wijnen kunnen gemakkelijk vele jaren 
rijpen: ze zullen verdere complexiteit en diepgang bereiken 
naar mate ze hun volle potentie ontwikkelen. Deze wijnen zijn 
Hugel’s onvoorwaardelijke vertaling van de allerbeste Elzas 
Grand Cru wijnen.

LATE OOGST:  VENDANGE TARDIVE EN SÉLEC-
TION DE GRAINS NOBLES WIJNEN
Als pioniers van de late oogstwijnen werd de Hugel-familie 
gevraagd de strenge nieuwe wet te schrijven, die de produc-
tiemethode bepaalt en die uiteindelijk in 1984 een Franse Wet 
werd. Hoewel de Wet streng is, wordt hij algemeen aanvaard, 
omdat hij eerlijk is en gemakkelijk te begrijpen. Deze Wet 
heeft de wereldwijde reputatie van Elzas late oogstwijnen be-
vestigd en is een passend eerbewijs geworden aan wijlen Jean 
“Johnnie” Hugel (1924-2009), die zo hard gevochten heeft om 
de Wet tot stand te brengen.

De Hugel-familie is ervan overtuigd dat de 21ste eeuw Elzas wijnen de reputatie terug zal geven, die zij had toen in 
1639 de basis voor hun bedrijf werd gelegd. In die tijd waren het de meest populaire wijnen van Europa.
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Hugel & Fils, in 1639 opgericht in het schilderachtige Riquewihr 
in de Franse Elzas, is nog steeds een 100% familiebedrijf, van 
vader op zoon geleid, thans door de 12de generatie.

De familie bezit 30 ha wijngaarden op de beste hellingen van 
Riquewihr, het merendeel geclassificeerd als Grand Cru. 
Daarnaast kopen ze nog eens druiven van 110 ha wijngaarden 
van boeren met wie ze een contract hebben. De Hugel wijn-
gaarden zijn uitsluitend beplant met “edele” Elzas druiven-
soorten, waarvan de wijnstokken gemiddeld 35 jaar oud zijn.

Hugel produceert gemiddeld 110.000 dozen wijn per jaar, 
waarvan ongeveer 90% wordt geëxporteerd naar 100 landen, 
waar Hugel een synoniem is voor het begrip Elzas.

In de Elzas worden al meer dan 2000 jaar druivenstokken ver-
bouwd: ze hebben de regio grote welvaart gebracht. De Elzas is 
het op één na droogste wijnbouwgebied van Frankrijk en heeft 
een klimaat waardoor de druiven langzaam rijpen en droge 
aromatische wijnen worden verkregen met grote finesse en 
niet te evenaren intensiteit: ze komen dan ook perfect tot hun 
recht bij de meeste Westerse en Aziatische keukens.

Hugel wijnen –herkenbaar aan het opvallende gele etiket- 
weerspiegelen het pure karakter van de druif: Gewurztrami-
ner, Riesling, Pinot Gris, Muscat en Pinot Blanc. Ze zijn niet 
opgepimpt met eikenhout of toegevoegde suikers. 

De Hugel-familie was en is de pionier van de Elzasser late 
oogst wijnen Vendange Tardive en Sélection de Grains Nobles 
en schreef zelf de Wet, die de productie van deze wijnen regelt.

Respect voor deze speciale wijnen en de gedrevenheid de kwa-

“Classic”: Hugel wijnen uit de Classic-serie worden gemaakt 
van druiven uit de best gelegen wijngaarden rond Riquewihr,die 
uitsluitend met de hand geoogst zijn en aangekocht werden 
van wijnboeren met wie Hugel een langlopend contract heeft. 
Geheel in lijn met het karakter van de Elzas weerspiegelen deze 
wijnen de kenmerken van elke druivensoort en het oogstjaar.

“Tradition”: Voor de Tradition-range wijnen worden de drui-
ven strenger geselecteerd, zowel qua afkomst als qua rijpheid, 
waardoor meer diepte en persoonlijkheid verkregen wordt. 
Deze wijnen worden uitsluitend gemaakt van de 4 “edele” drui-
vensoorten, die langer kunnen rijpen.
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liteit en authenticiteit te garanderen, hebben ertoe geleid dat 
deze wet de strengste is van alle Franse A.O.C. wijnbouwge-
bieden.

De Hugel kelders, waarin zich grote eiken vaten bevinden 
van meer dan 100 jaar oud, liggen onder de prachtige 16de 
eeuwse gebouwen midden in het middeleeuwse Riquewihr. 
Daarbij is ook het beroemde “S. Caterine Vat”, dat dateert uit 
1715 en volgens het Guinness Book of Records het oudste nog 
in gebruik zijnde wijnvat ter wereld is.

Leiders in Innovatie:

Als pioniers in hun vak heeft Hugel geparticipeerd in een pro-
ject dat tot doel had een nieuwe flesafsluiting te vinden als 
antwoord op het groeiende probleem van kurkbesmetting. Na 
een paar jaar intensief onderzoek werd de DIAM kurk geïntro-
duceerd. De nieuwe technologie sluit iedere TCA uit, het stofje 
dat kurkbesmetting veroorzaakt, zonder dat de kwaliteit van 
de wijn wordt beïnvloed. DIAM kurken garanderen ook fles-
consistentie en laat de wijn ontwikkelen zoals dat met een na-
tuurlijke kurk gebeurt.

“Jubilee” De druiven voor de Jubilee wijnen zijn uitsluitend 
afkomstig van de beste wijngaarden van Hugel zelf en worden 
uitsluitend geproduceerd in de beste oogstjaren. Deze wijnen 
zijn krachtig, hoewel nog altijd droog, en vragen een lange rij-
pingsperiode op fles om hun volle potentie te ontwikkelen.

”Vendange Tardive”: deze laat geoogste wijnen zijn Hu-
gel’s grote specialiteit. Ze worden geproduceerd van overrijp 
geoogste druiven. De invloed van edele rotting zorgt ervoor dat 
de wijnen een bijna oneindig rijpingspotentieel hebben. De pro-
ductie vindt uitsluitend plaats in de mooiste oogstjaren. 
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