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Con đường Rượu Vang vùng Alsace thu hút mỗi năm hàng triệu lượt du khách (www.vinsalsace.com) 

Tuấn Thảo, RFI  

Nằm cách thủ đô Paris khoảng 400 cây số về phía Đông, vùng Alsace n i ti ng là m t trong nh ng 

vùng sản xuất rượu nho tr ng ngon nhất châu  u. N u như nư c Pháp c  đ n mười  ốn Con đường 

Rượu vang trên toàn lãnh th , thì vùng Alsace chính là nơi đã thành lập Con đường Rượu vang đầu 

tiên, cách đây 60 năm.  

Đặt chân đ n vùng Alsace, du khách sẽ khám phá nh ng làng mạc c  từ lâu đời, nh ng thị trấn v i lối 

ki n trúc c  kính, khung cảnh nên thơ gi a chốn thiên nhiên thanh  ình, nơi mà rượu nho hảo hạng làm 

n i  ật các m n ăn đặc sản địa phương. Du khách vừa c  dịp thưởng thức nh ng m n ăn ngon vừa đi 

thưởng ngoạn các địa danh v i nhiều di tích lịch sử. 

Chẳng hạn như Nhà thờ Đức Bà thành phố Stras ourg, thủ phủ vùng Alsace, được xây từ cuối th  kỷ 

XII (1176). Phố c  Mulhouse gi  nguyên lối ki n trúc c  từ th  kỷ XIII, mà m t trong nh ng đặc điểm 

là khung cửa s  hầu như lúc nào (ngoại trừ mùa đông) cũng lợp đầy hoa. Thành phố Colmar thì n i 

ti ng v i Viện  ảo tàng Mỹ thuật Unterlinden, dãy hàng  uôn (Rue des Marchands) trong g c ph  c  

xưa, xây từ th  kỷ thứ XI cũng như ngôi nhà của dòng họ Bartholdi. 

Thành phố Colmar chính là nguyên quán của Frédéric Auguste Bartholdi (1834-1904), cha đẻ của  ức 

tượng N  thần Tự do ở phía nam Manhattan và cũng là tác giả của nh ng  ức điêu kh c n i ti ng như 

Thiên thần th i sáo tại nhà thờ Boston,  ức tượng của tư ng Lafayette tại quảng trường Union Square 

ở New York, hay  ồn nư c điện Capitole ở Washingon DC, thủ đô nư c Mỹ. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9WE8AwtF7J0 
 

Con đường Rượu vang (La Route des Vins) do Sở du lịch vùng Alsace thành lập vào ngày 30 tháng 

Năm năm 1953, nhân dịp t  chức m t cu c đua xe hơi. Tuy n đường đua chạy dọc vùng Alsace, và cứ 

mỗi chặng là c  m t sinh hoạt lễ h i, để gi i thiệu các đặc sản của từng miền. 

Từ ngôi làng Marlenheim phía   c cho t i thị trấn Thann ở phía nam, Con đường rượu vang vùng 

Alsace  ăng qua nh ng ngọn đồi trồng nho trên hơn 170 cây số. Vùng Alsace c  gần 120 nông trại và 

http://www.viet.rfi.fr/auteur/tuan-thao


ru ng nho, hơn m t nửa nằm dọc tuy n đường này. Trong số này, đọan đường gi a hai thị trấn Barr và 

Rouffach chi chít nh ng ngôi làng chuyên sản xuất rượu nho tiêu  iểu của vùng Alsace. 

Các ngôi làng rượu vang như Mittel ergheim, Eguisheim, Hunawihr đều nằm trong danh sách các ngôi 

làng thơ m ng, xinh x n nhất nư c Pháp, hàng năm sau mùa hái nho, các ngôi làng này đều c  t  chức 

liên hoan để gi i thiệu sản phẩm, mời du khách n m thử hương vị ‘‘rượu m i’’ ngay sau khi thu hoạch 

xong (vin primeur). 

Vùng Alsace c  trên dư i 60 hiệu rượu vang c  kiểm định nguồn gốc và xuất xứ (AOC – Apellation 

d’Origine Contrôlée). Trái v i tên gọi của n , Pinot Gris lại là rượu vang tr ng, trong khi Pinot Noir lại 

là rượu vang đỏ. Ngọai trừ lọai rượu nho đỏ này, vùng Alsace chủ y u sản xuất nhiều loại rượu nho 

tr ng như rượu Muscat, Tokay, Chasselas, Sylvaner, Klevener … Nhưng tiêu  iểu hơn cả là  a loại 

rượu Crémant, Riesling và Gewurztraminer. 

Du khách nư c ngoài thường gọi lầm rượu Crémant của vùng Alsace là Champagne, do đây cũng là 

m t loại rượu tr ng c  sủi  ọt. Tuy nhiên, Crémant chủ y u dùng giống nho chardonnay, trong khi 

Champagne k t hợp đ n  a hoặc  ốn giống nho khác nhau, trong đ  c  Pinot Noir và Pinot Meunier. 

Hai loại rượu đặc trưng nhất của vùng Alsace vẫn là Riesling và Gewurztraminer c  mùi vị rất thơm 

như thể được ư p v i hương hoa. 

http://www.youtube.com/watch?v=fGYkFnNAW84&feature=player_embedded 
 

Chính v i nh ng đặc sản không nơi nào c  này, mà Alsace vươn lên hàng nhất nhì trong số các vùng 

n i ti ng về rượu vang ở Pháp, cũng như Bordeaux và Bourgogne. Nh ng đồi nho ngút ngàn xung 

quanh các thị trấn và thành phố l n như Stras ourg, Colmar, Sélestat, Gue willer, Saverne, O ernai ... 

tạo nên m t khung cảnh khá yên tĩnh và thơ m ng. Chỉ cần rời khỏi các đô thị đông đảo dân cư, du 

khách thấy ngay các vườn nho san sát lá xanh. Các nông trại dọc con đường rượu vang nối liền v i 

nhau, ở nh ng nơi c  cho khách thưởng thức rượu đều c  g n  ản hiệu dọc hai  ên đường v i  iểu 

tượng muôn thuở là m t chùm nho tr ng. 

Mỗi vườn nho ở đằng sau nông trại thường c  m t hầm rượu mở cửa ti p đ n du khách, m t số nơi 

còn dành m t g c làm nhà hàng để dọn thức ăn cho thực khách. Dù c  ăn tại chỗ hay không,  ạn vẫn 

c  thể n m từng lọai rượu trư c khi mua. Nhấp thử m t ngụm ở đầu môi, hương rượu thoang thoảng ở 

ch t lưỡi, đôi khi mát nhẹ mùi hoa trái, dịu thơm như thảo m c phảng phất m t chút rơm tươi. Lý 

tưởng nhất là khi  ạn c  thể gọi m t số m n ăn đặc sản truyền thống của vùng Alsace để làm n i  ật 

hương rượu. 

Rượu vang tr ng của Alsace rất hợp v i fromage (phô mát), n u  ạn cảm thấy không hợp v i khẩu vị 

thì nên dùng rượu tr ng v i m n cá r c   t chiên  ơ (m n này không phải là lăn   t như làm  eignet 

mà làm theo kiểu meunière). Người dân vùng Alsace nấu cả hai loại cá : cá chép và cá lờn  ơn, còn 

được gọi là cá lưỡi trâu (sole). 

C  người thích ăn m n flammekueche, hình thù giống như  ánh pizza nhưng tuyệt đối không c  cà 

chua mà lại c  hành tây x c mỏng, rồi r c ở trên mặt nhiều fromage và thịt  a rọi ư p muối. Nhưng 

m n này không phải dễ ăn cũng như m n tartiflette, nguyên là m t m n khoai tây tr n fromage, rồi đút 

lò nư ng dòn. Nguồn gốc của m n tartiflette đ n từ vùng Savoie, nhưng cũng khá ph   i n ở vùng 

Alsace. Đối v i mọi người và đặc  iệt là thực khách châu Á, dễ ăn nhất vẫn là m n choucroute, tức là 

m n dưa cải chua. 



Đây là m t m n ăn truyền thống mùa đông của vùng Alsace, của nư c Đức và m t số quốc gia Đông 

 u. Nhưng vùng Alsace ch   i n dưa cải công phu hơn :   p cải c t thật mỏng ngâm muối và rượu 

tr ng chứ không ngâm v i  ia, khi nấu thì cho thêm m t chút rượu nho thơm ngâm v i hạt đỗ tùng, tức 

là hạt genièvre. 

M t số người không c  genièvre dùng hạt ngò ư p thêm v i m t chút tiêu, nhưng tuỵêt đối không 

dùng đinh hương, vị mùi đinh hương sẽ át hẳn mùi thơm của cải ngâm rượu tr ng. M n choucroute 

 ây giờ thường được dọn v i xúc xích và thịt ngu i, nhưng đúng địêu thì phải c  giò lợn, khi nấu để 

nguyên đ n khi ăn thì m i c t thành từng mi ng. N u không thích ăn thịt, thì m n choucroute cũng c  

thể nấu v i hải sản, tôm tươi, sò điệp, cá hồi, cá vược hun kh i. 

http://www.youtube.com/watch?v=cYGRD0cR2js&feature=player_embedded 
 

Vùng Alsace đặc  iệt là miền thung lũng nằm gần dãy núi Vosges, nhờ vào khí hậu (tương đối) ôn hoà, 

th  nhưỡng thuận lợi, nên sản sinh ra nhiều giống nho ngon để làm rượu. Vùng đất màu mỡ trù phú, 

c ng thêm truyền thống ch   i n rượu lâu đời, c  từ thời La Mã. Dù c  sành điệu hay không, thì hàng 

năm c  cả m t triệu lượt khách chọn đi tour du lịch trên Con đường Rượu vang vùng Alsace. 

Thời điểm lý tưởng nhất là từ gi a tháng năm cho đ n cuối tháng Mười. Từ thành phố Stras ourg hay 

là Colmar,  ạn đều c  thể dùng xe đạp để vi ng thăm các vườn nho nằm ở ngoại thành. Đ  là cách tốt 

nhất để thưởng ngọan phong cảnh tại nh ng ngôi làng c  lối ki n trúc hình khối, khá vuông vức r n 

ch c. Đằng sau nh ng ngọn đồi xanh mư t vào mùa xuân, là nh ng căn nhà r ng mái v i gỗ nâu hiện 

trên mặt tiền, tạo ra nh ng ô vuông v i khung cửa s  tô màu, nên dễ nhìn thấy từ xa. Các ngôi làng xây 

 ằng đá c  kèo gỗ thường c  c ng chính. 

Từ c ng làng cho đ n các khung cửa s  của mỗi ngôi nhà đều c  treo nhiều chậu hoa. Tâm điểm là m t 

ngôi nhà thờ v i tháp chuông ở phía trư c thường c  t  chức nh ng phiên chợ chủ y u  án fromage, 

thức ăn tươi và hoa quả. N u như ở trong thành phố, nhà cửa thường c  mái hẹp được xây v i nhiều 

tầng cao do ngày xưa người ta c  truyền thống đánh thu  trên diện tích mặt  ằng, thì nh ng làng mạc 

vùng Alsace thường c  nh ng ngôi nhà mái thấp và r ng hơn. Tường nhà thường được sơn v i gam 

màu dịu : mỡ gà, xanh non hạt điều hay xanh phấn, trong khi  ancông và cửa s  thường dùng gam màu 

sẫm gần giống v i các chất liệu tự nhiên, thường là màu gỗ nâu, màu xám tro, hay màu xanh dương 

đậm c  s c lục như c  chim  ồ câu. 

Nư c Pháp c  đ n mười  ốn Con đường Rượu vang, trên kh p các vùng miền, tức là cao gấp  ốn lần 

so v i các quốc gia láng giềng cũng c  truyền thống trồng nho làm rượu là nư c Ý, nư c Đức và Tây 

Ban Nha. Trong số mười  ốn Con đường Rượu vang của Pháp, La Route des Vins d’Alsace luôn luôn 

đứng nhất nhì trên danh sách  ởi vì đây vùng đầu tiên dung hoà di sản ki n trúc v i nghệ thuật ẩm 

thực, n i nôm na là k t hợp chiều sâu  ao tử v i  ề dày văn h a. 

(www.viet.rfi.fr) 

 


