
Tại sao những chai rượu nho lại có dung lượng 75cl? 
 
Tại sao những chai rượu nho lại có dung lượng 75 cl chứ không là 1 lít? 
Dung lượng chai rượu vang đã được định chung là 75 cl từ thế kỷ thứ 19 và từ khi đó đến giờ nhiều giả thuyết  
đã được đưa ra để giải thích sự kiện này như: 

- khả năng thổi của người làm chai 
- mức độ uống trung bình trong một bữa ăn 
- cách tốt nhất để lưu trữ rượu vang 
- cho việc chuyên chở được thuận lợi 

 
Những cậu trên đều không trúng, nhất là chiếu theo luật lệ của nước Pháp hay các 
nước Châu Âu. Thật ra đó chỉ giản dị là tại lối tổ chức trên khía cạnh thực dụng và lịch 
sử: 
 
Vào thời đó những người mua rượu vang của Pháp chính yếu là người Anh. Mà người 
hàng xo`n Anh của chúng ta (người Pháp) lại không dùng cùng một hệ thống đo lường 
với chúng ta. Đơn vị lo lường rượu của họ có tên là “gallon impérial” lại tương đương 
với 4,54609 lít. Để khỏi phải nhức đầu chuyển đổi từ lít sang gallons họ di chuyển 
rượu pháp trong những thùng chứa 225 lít tức là 50 gallons 
 
Và 225 lít tương đương vói 300 chai 75 cl. Vì 300 chai dễ tính tiền hơn là 225 lít thành 

ra người ta tính một 300 chai rượu  thay vì tính một thùng rượu 50 gallons tức 1 gallon tương ứng với 6 chai 
rượu. Chính vì thế mà cho tới ngày nay các thùng rượu thường chứa 6 hay 12 chai. 
 
Ấy thế mà bạn thường uống rượu chát cũng không biết. Đáng lý ra bạn phải biết mới phải. 
 
Hướng Dương txđ dịch từ bài tiếng Pháp dưới đây: 
 
 

Pourquoi les Bouteilles de Vin Font-elles 75cl? 
 
Les bouteilles de vin font 75 centilitres et non un litre. D'où vient cette exception ?  
La contenance de la bouteille de vin a été standardisée au 19e siècle et depuis les théories les plus folles sont 
nées de cette mesure singulière. Cela correspondrait à :   

 La capacité pulmonaire d'un souffleur de verre  

 La consommation moyenne lors d'un repas  

 Une meilleure façon de conserver le vin  

 Une facilité de transport.  
 
La réponse n'est dans aucune de ces théories, et encore moins dans la législation française ou européenne. Il 
s'agit simplement d'une organisation pratique et historique.  
 
A cette époque, les principaux clients des viticoles français étaient les Anglais. Mais nos voisins britanniques 
n'ont jamais eu le même système de mesure que nous. Leur unité appelé "gallon impérial" valait précisément 
4,54609 litres. Pour éviter un casse-tête dans la conversion, ils transportaient le Bordeaux en barriques de 225 
litres, soit 50 gallons, en arrondissant.  
 
Et 225 litres correspondent à 300 bouteilles de 75 centilitres. Or 300 est un chiffre plus aisé pour faire des 
calculs que 225. On avait donc: 1 barrique, 50 gallons, 300 bouteilles. Ainsi un gallon valait 6 bouteilles.  
C'est d'ailleurs pourquoi, aujourd'hui encore, les caisses de vin sont la plupart du temps vendues par 6 ou 12 
bouteilles.    
 
Voilà....et ne me remerciez pas car, depuis le temps que vous buvez du vin, et du champagne... vous auriez 
dû le savoir! 
 


