
  
Marques & Coop 

Verslag van de presentatie van wijnen van het samenwerkingsverband Marques & Coop, 

gehouden in Restaurant Couvert Couvert te Leuven op 6 juni 2017. 

Door Paul Op ten Berg. 

 

 

 

De handen ineen 

Vroeger was het in de Franse wijnwereld ‘ieder voor zich’, maar de laatste jaren ontstaan 

steeds meer samenwerkingsverbanden, mede onder invloed van de concurrentie van 

Spanje, Italië en de overzeese wijnlanden. 

 

Zo ontstond 2 jaar geleden tijdens de Vinexpo de club Marques & Coop. Het idee erachter 

is dat Coöperaties vaak veel meer kunnen dan vermoed wordt. Iedere coöperatie 

produceert wel een of meer wijnen die in kwaliteit ver uitkomen boven het gemiddelde 

productieniveau.  

 

Marques & Coop richt zich op deze premium wijnen en presenteert er twee van elke 

coöperatie. Met nog steeds een interessante verhouding tussen prijs en kwaliteit. De 

vandaag gepresenteerde wijnen kunnen de komende jaren plaats maken voor andere. 

 

Samen vertegenwoordigen deze 12 coöperaties 4.000 leden met 30.000 ha aan 

wijngaarden, resulterend in een productie van 200 miljoen flessen. De leden hebben 

afgesproken om onderling expertise te delen. De club wil zich de komende jaren verder 

uitbreiden naar andere Franse wijnstreken. 

 

Leden 

De 12 leden van Marques & Coop bevinden zich in de meeste wijnstreken van Frankrijk. 

Op de presentatie in Leuven waren ze compleet aanwezig. Per cave waren twee 

premiumwijnen te proeven. 

 

AGAMY – Beaujolais / Lyonnais / Forez 

Deze coöperatie ontstond in januari 2016 door de fusie van de Cave des Vignerons 

Foréziens (Trelins, Loire), de Cave des Coteaux du Lyonnais (Sain-Bel, Rhône) en Signé 

Vignerons (Bully en Quincié-en-Beaujolais, Rhône) en werd daarmee de belangrijkste 

coöperatie in de regio Lyon. De gemeenschappelijk rode draad is de gamay druif, die 

90% van de productie omvat. Nicolas Osio, die bij Agamy verantwoordelijk is voor de 

wijnen van Louis Tête, liet 2 wijnen proeven. Deze wijnen zijn in ons land niet op de 

markt. 

 

 

 

***+ Beaujolais ‘Memoria’ Vieilles Vignes 2013, Louis Tête 

100% gamay noir à jus blanc, van ruim 50 jaar oude stokken op 

bodems van zand en schist. Milieuvriendelijke wijnbouw, 

handmatige oogst. De hele trossen werden 6 dagen vergist in rvs 

tanks. Een deel kreeg 9 maanden opvoeding in 3 jaar oude vaten, 

de rest in rvs tanks. Alc. 12,5%. Consumentenprijs in Frankrijk 

circa. € 11,90. – Zuiver aroma van bessen met frisse balans, prima 

wijn. 

 

 

 

 

 



***- Beaujolais-Villages ‘Les Combes’ 2013, Louis Tête 

100% gamay noir à jus blanc, op bodems van graniet en klei. 

Conventionele wijnbouw, handmatige oogst. 2/3 van de 

druiven werd ontsteeld. 9 dagen vergisting in rvs tanks. Een 

klein deel kreeg 9 maanden opvoeding in 3 jaar oude vaten, de 

rest in rvs tanks. Alc. 12,5%. Consumentenprijs in Frankrijk 

circa. € 11,90. – Wat meer kracht, maar aan het eind wat 

drogend. 

 

 
 

 

 
 

 
 

CELLIER DES PRINCES – Vallée du Rhône / Châteauneuf-du-Pape 
90 jaar geleden werd deze coöperatie, de enige in Châteauneuf-du-Pape, opgericht. Er 

worden druiven verwerkt van 189 wijnboeren. De productie omvat niet alleen witte en 

rode Châteauneuf-du-Pape, maar ook Vacqueyras, Gigondas, Ventoux, Côtes du Rhône, 

etc. Algemeen directeur Pierre Cohen liet zijn 2 beste wijnen proeven. Importeur: 

Baarsma. Deze wijnen zijn in Nederland helaas nog niet beschikbaar voor de horeca. 

 
**** Châteauneuf-du-Pape rouge 2015, Cellier des Princes 

90% grenache noir, 5% mourvèdre en 5% syrah. Bodems van klei en kiezel met 

rolkeien. Volledig ontsteeld, vergist op de schillen gedurende 20 dagen bij 28-30°C met 

dagelijkse délestage en remontage. Opvoeding 10 tot 12 maanden in cuve. Alc. 14,5%. – 

Voortreffelijke wijn met prachtig rijp, gul fruit. Chocolade, veel schakeringen, veel grip. 

 

****+ Châteauneuf-du-Pape rouge ‘Les Hauts des Coteaux’ 2012, Le Cellier des 

Princes 

90% grenache noir, 5% mourvèdre en 5% syrah. Wijngaarden op hellingen met rolkeien. 

Handmatige oogst met selectie. Voor 90% ontsteeld, 5-6 weken vergist op de schillen bij 



28-30°C met dagelijkse délestage en remontage. Opvoeding gedurende 12 maanden, 

70% in fusten van Frans eiken (1/3 nieuw) en 30% in rvs tanks. Wordt alleen in grote 

jaren gemaakt. Alc. 15%. – Nog wat meer complexiteit. Rijk en rijp, met gekonfijt fruit, 

aroma’s van kreupelhout en specerijen. Zeer fraai. De beste wijn van de proeverij. 

  

CHASSENAY D'ARCE - Champagne 
Dit is de coöperatie van de Côte des Bar te Ville sur Arce, die in 1956 werd opgericht 

door een zestigtal wijnboeren en nu 130 leden telt. Er wordt 90% pinot noir verwerkt, 

9% chardonnay en 1% pinot blanc en pinot meunier. Alle leden werken in hun wijngaard 

volgens dezelfde, gecontroleerde, milieuvriendelijke richtlijnen. Algemeen directeur 

Thomas Leclère presenteerde zijn twee beste Champagnes. Importeur: Qualivines Wine 

Trading (de vermelde prijzen zijn horecaprijzen ex BTW). 

                 
 

**** Champagne Chassenay d’Arce ‘Confidences’ Brut 

Blanc de noirs van 100% pinot noir, assemblage van enkele opmerkelijk goede 

jaargangen, van de oudste stokken in de beste percelen. De malo werd deels 

geblokkeerd, zodat de zuren de kracht van het terroir compenseren en de wijn lengte 

geven. 9 jaar rijping sur lattes. Alc. 12%, dosage 6 g/l. € 19,95. – Subtiele, aromatische 

geur met veel finesse. Frisse inzet van de smaak, kersen en citrus, veel vulling, mooie 

strakke dosage. Veel lengte, zeer aangenaam. 

 

****- Champagne Chassenay d’Arce ‘Confidences’ Rosé Brut 2009 

85% pinot noir, 11% chardonnay en 4% pinot blanc uit geselecteerde percelen. De malo 

werd deels geblokkeerd, zodat de zuren de kracht van het terroir compenseren en de 

wijn lengte geven. 9 jaar rijping sur lattes. Vóór het bottelen werd 12% rode wijn en 5% 

saignée wijn toegevoegd. Alc. 12%, dosage 7 g/l. € 21,95. – Steviger, veel grip, wat 

tannines geven structuur. Hier hoort een maaltijd bij. 

 

ESTANDON VIGNERONS - Provence 

Werd ruim 40 jaar geleden gevestigd te Brignoles, departement Var. Deze unie van 

coöperaties is met 250 wijnboeren de grootste wijnproducent van de Provence (10% van 

de productie). Specialiteit vormen rosé wijnen met capaciteit om te ouderen. Bovendien 



voert Estandon een serie wijnen uit Correns, het enige bio dorp in Frankrijk. Directeur 

Philippe Brel presenteerde twee van zijn beste wijnen. Importeur: DGS / Delta Wines. 

       
***(*) Côtes de Provence Estandon ‘Légende’ 2014 

Rosé van grenache noir en rolle, merendeels van ruim 20 jaar oude stokken. Handmatige 

oogst in geselecteerde percelen op de heuvels van Cotignac (kalk-klei bodem) en Flayosc 

(grès bodem). Assemblage van 5 cuvées, waarvan een deel vergist en 8 maanden 

opgevoed in nieuwe barriques van Frans eiken. Geen malo. Alc. 12,5%. € 14,27 ex BTW 

bij Delta Wines. – Stevigheid door de gedeeltelijke houtgisting en –opvoeding. Smeuïge, 

volle maaltijdrosé. 

 

***+ Côtes de Provence Estandon ‘Zenith’ 2016 

Van ’s morgens zeer vroeg met de machine geoogste cinsault, grenache noir en rolle, 

merendeels van ruim 20 jaar oude stokken. Kort skin contact, daarna geperst en in rvs 

tanks vergist, zonder malo. Alc. 13%. Wordt niet geïmporteerd. – Jeugdig fruit van rode 

bessen. De ronde smaak heeft een goede vulling en een vriendelijk bittertje aan het eind. 

Keurige rosé, drinkt gemakkelijk. 

 

LOIRE PROPRIETES – Val de Loire  

Dit bedrijf is sinds 1872 gevestigd in Brissac-Quincé en verenigt 4 kleinere coöperaties, 

Les Caves de la Loire, La confrérie des Vignerons de Oisly et Thésée, Les Caves des Vins 

de Rabelais en Les Vignerons du Pallet. Tot het bezit behoren ook een distilleerderij en 

het handelshuis Albert Besombes. Loire Propriétés is de grootste producent in de Loire 

vallei en heeft 250 wijnboeren als lid. Exportdirecteur Alexandre Meunier had twee van 

zijn beste wijnen uitgekozen om ons te laten proeven. Ze zijn in Nederland niet te koop. 

 

***(*) Muscadet de Sèvre & Maine ‘Jubilation Le Pallet’ 2014 

100% melon de Bourgogne, gemiddeld 30 jaar oude stokken uit de beste percelen van 

10 wijnboeren in Le Pallet. De bodem bevat licht verweerde, ingeperste rots van o.a. 

gabbro, graniet en gneiss. 18 maanden opvoeding sur lie. Alc. 12%. – Prachtige 

Muscadet met veel expressie en vulling. Terroirwijn met minerale finesse en veel lengte. 

 

***(*) Chinon Rouge ‘Le Fauteuil’ 2014 

100% cabernet franc van heuvels in de gemeente Panzoult met een kalk-klei bodem, op 

de rechter oever van de Vienne rivier. Gemiddeld ruim 40 jaar oude stokken. Vergist met 



autochtone gisten in geselecteerde vaten met fijne nerf. Alc. 14%. – Speelse, verfijnde 

wijn. Zeer verteerbaar.  

                     
 

ORTAS Cave de RASTEAU – Vallée du Rhône / Cru Rasteau 
Deze cave werd in 1925 opgericht. Er zijn 100 leden, van wie 80 wijnboeren. Elk perceel 

wordt volgens speciale richtlijnen behandeld. Geen importeur. Exportdirecteur Adrien 

Brun liet zijn twee beste wijnen proeven.  

 

                
 

 



****+ Rasteau Ico(o)n 2010 

Blend van 40% grenache noir (bush vines), 35% syrah en 25% mourvèdre (de laatste 

twee met Cordon du Royat). Handmatige oogst, selectie bij aankomst op een trillende 

lopende band. Volledige ontsteling, daarna nogmaals selectie op een trillende lopende 

band, druif voor druif. Instelbaar apparaat voor kneuzing. De trapezevormige cuves van 

cement worden via de bodem gevuld om de druiven niet te beschadigen. Vergisting met 

veelvuldige remontage. In totaal 5 weken op de schillen. Opvoeding 12 maanden in 

barriques en 600 liter vaten van Frans eiken, waarvan 40% nieuw. Alc. 15%. – Krachtige 

en complexe geur. Volle, rijke smaak met veel vulling en goede zuurbalans. Bijzondere 

wijn. De alcohol is niet storend. 

 

***(*) Rasteau Prestige 2012 

50% grenache noir, 35% syrah en 15% mourvèdre van hellingen met stenen en 

terrassen met verweerd grind. Milieuvriendelijke wijnbouw. Volledig ontsteeld, langdurig 

contact met de schillen met zachte pigeage. 15% van de blend rijpte 1 jaar in 1 en 2 jaar 

oude vaten, de rest in rvs tanks. Alc. 14,5%. – Zacht, soepel, rijp en gul. Fraaie balans. 

 

SIEUR D’ARQUES - Languedoc / Limoux 
De Société Coopérative des Producteurs de Limoux werd opgericht in 1946 en kreeg in 

1998 de naam Les Vignerons du Sieur d’Arques. Het bedrijf produceert Blanquette de 

Limoux, Crémant de Limoux en witte en rode niet-mousserende Limoux wijnen. De 217 

wijnboeren bewerken 1.804 ha wijngaarden. Marketing manager Laurence Rouanet liet 

ons twee van haar beste wijnen proeven. Importeur: Bacchantes. 

 

 
 

****- Crémant de Limoux ‘Toques et Clochers édition limitée’ 2013 

70% chardonnay, 20% chenin blanc en 10% mauzac, ruim 20 jaar oude stokken van de 

vier terroirs van de AOP Limoux, met bodems van klei en kalksteen. Handmatige oogst, 

rendement 50 hl/ha. Alleen het sap van de beste persingen wordt gebruikt. De blend 

wordt gemaakt door consultant Denis Dubourdieu. Flesrijping sur lattes gedurende 36 

maanden. Alc. 12,5%. Horecaprijs bij Bacchantes € 14,95 ex BTW. – Flinke aromatische 

geur van bloesem met verfijning. Frisse inzet van de minerale smaak, fijne mousse, 

perzik, appel en citrus. Pittige wijn met goede lengte. 



 

***+ Limoux ‘Toques et Clochers Terroir Haute-Vallée’ 2014 

100% chardonnay uit diverse percelen in de Haute-Vallée terroir, met kalk-klei bodem. 

Vergist en 10 maanden opgevoed in barriques van Frans eiken, nieuw en een jaar oud. 

De periode is nu korter dan vroeger het geval was. Alc. 13%. Horecaprijs bij Bacchantes 

€ 9,95 ex BTW. – Stevige, strakke wijn met wit fruit en nog steeds duidelijke 

houtinvloed. Mollig en rond. 

 

LES VIGNERONS DE TUTIAC - Bordelais 
Deze coöperatie dateert van 1974 en is actief in de AOP’s Bordeaux, Blaye-Côtes de 

Bordeaux en Côtes de Bourg. 450 wijnboeren met 4.000 ha wijngaarden zijn erbij 

aangesloten, samen met 70 châteaux. Alle wijnen voldoen aan de milieuvriendelijke 

criteria van AgriConfiance. Algemeen directeur Éric Henaux liet twee van zijn 

paradepaardjes proeven. Geen importeur. 

 

 
***(*) Bordeaux ‘Lieu-dit Verdot’ 2012 

100% petit verdot uit de Verdot wijngaard in de gemeente Reignac. De bodem heeft daar 

een bovenlaag van ijzerhoudend kleizand op een onderbodem van zand uit de Périgord 

rivier. Dat gaat hier goed, want petit verdot heeft behoefte aan veel water en intensieve 

zorg. De druiven krijgen eerst een koude inweking en worden dan vergist in rvs tanks. 

Dan volgt nog naweking met délestage. Na een verblijf op de schillen van in totaal 30 

dagen rijpt de wijn 18 maanden in barriques van nieuw Frans eiken. Alc. 12,5%. – 

Zachte wijn, zeer floraal, met een lekker intens karakter. 

 

***(*) Côtes de Bourg ‘Lieu-dit Ter Pointe’ 2015 

100% malbec uit de Ter Pointe wijngaard, gelegen temidden van de gemeentes 

Mombrier, Pugnac en Lansac. De bovenlaag van de wijngaard bestaat uit een dikke laag 

rode stenen, waardoor de bodem in het voorjaar snel opwarmt. De druiven krijgen eerst 

een koude inweking en worden dan vergist in rvs tanks. Dan volgt nog naweking met 

délestage. Na een verblijf op de schillen van in totaal 30 dagen rijpt de wijn 12 maanden 

in barriques van nieuw Frans eiken. Alc. 13,5%. – Fris, jong, frivool met vulling en fraaie 

tannines. Het hout is keurig geïntegreerd. 

 

 



 

Union De Producteurs SAINT-EMILION - Bordelais 
Deze coöperatie werd in 1931 opgericht door Robert Villepigue, die ruim 20 jaar de 

leiding had van Château Figeac en daarna Château Cadet Piola kocht. De UDP Saint-

Emilion vinifieert en distribueert de wijnen van circa 50 Saint-Emilion Grand Cru 

châteaux, maar is tevens actief in Montagne Saint-Emilion, Saint-Georges Saint-Emilion, 

Castillon Côtes de Bordeaux, Bordeaux en Bordeaux Supérieur. Export manager Marine 

de Taffin liet twee zeer geslaagde Saint-Emilion Grand Cru wijnen proeven. Deze wijnen 

zijn in Nederland niet op de markt. 

 
 

 

****- Aurelius 2014, Saint-Emilion Grand Cru 

85% merlot en 15% cabernet sauvignon, gemiddeld 45-50 jaar oude stokken. Bodems 

van klei en kalksteen. Handmatige oogst. Optische selectie van de druiven, transport van 

de druiven met zwaartekracht naar rvs tanks voor koude inweking. Persing met kleine 

verticale persen. Opvoeding 16 maanden in barriques van Frans eiken. Alc. 14%. – 

Uitstekende wijn met prachtige tannines. Fraaie balans met het hout. 

 

***+ Château Tour de Yon 2014, Saint-Emilion Grand Cru 

75% merlot en 25% cabernet sauvignon, gemiddeld 40-45 jaar oude stokken. Bodems 

van zand en grind. Handmatige oogst. Optische selectie van de druiven, transport van de 

druiven met zwaartekracht naar rvs tanks voor koude inweking. Persing met kleine 

verticale persen. Opvoeding 16 maanden in barriques van Frans eiken. Alc. 14%. – 

Tamelijk stevig met een dekentje van hout. Neigt wat naar droging. 

 

UNION DES VIGNERONS DE L’ÎLE DE BEAUTÉ - Corsica 
Deze Corsicaanse coöperatie werd opgericht in 1958 en verwerkt de druiven van 63 

wijnboeren met 1.541 ha wijngaarden in het oosten van het eiland. Bekend zijn de 

merkwijnen ‘Réserve du Président’ en ‘Prestige du Président’. Franck Fayo liet zijn beste 

witte en rode wijn proeven, gemaakt van druiven uit het plateau van Pianiccia. Geen 

importeur voor deze wijnen.  

 



 
***+ Corse Rouge ‘Prestige du Président’ 2014 

60% niellucciu, 30% syrah en 10% grenache noir van het plateau van Pianiccia. 

Ontsteeld maar niet gekneusd. Vergist op de schillen in cuves bij 25-31°C, gedurende 

20-25 dagen. De ene helft rijpte in rvs tanks, de andere helft werd 10 maanden 

opgevoed in eiken vaten, waarvan 1/3 nieuw. Consumentenprijs in Frankrijk circa € 

11,50. Alc. 13%. – Interessante geur. Rustieke smaak met wat stoffige tannines. 

 

***(*) Corse Rosé ‘Prestige du Président’ 2016 

100% sciaccarellu van het plateau van Pianiccia. Na de ontsteling volgt 4 uur inweking op 

de schillen, waarna de druiven worden geperst. Vergist bij 14-18°C gedurende 3 weken. 

Consumentenprijs in Frankrijk circa € 9,50. Alc. 12,5%. – Uiterst licht kleur, met slechts 

een zweem van rosé. Vrij strakke, maar ook volle smaak. Fraaie rosé voor bij een 

maaltijd. 

 

VIGNERONS ARDÉCHOIS - Ardèche 
De Union Vignerons Ardéchois dateert van 1967 en omvat 12 wineries. Daar worden 

druiven verwerkt van 1.500 wijnboeren die circa 6.500 ha wijngaarden bezitten, van de 

Rhône vallei tot de Cévennes. In 2013 werd Néovinum geopend, een gebouw van 1.500 

m² met faciliteiten voor proeverijen, waar rondleidingen worden gegeven. 

Exportmanager Sandrine Delgado liet haar selectie van 2 wijnen proeven uit de serie 

‘Terres d’Ardèche’, met wijnen van de meest geschikte percelen voor elk druivenras, in 

totaal 487 ha. Importeur:  Wine4All te Maarssen. Eigenaar Theo Snijder liet mij weten: 

De naam van de Eglantier Viognier is veranderd in Viognier 'Grès du Trias', horecaprijs € 

7,50 ex BTW. 
 

***(*) Terra Helvorum 2014, IGP Ardèche Rouge 

100% syrah uit het zuiden van de Ardèche, op vulkanische hellingen van Coiron in de 

gemeente Alba La Romaine. De bodem is voor 2/3 van het type Gravettes en voor 1/3 

van basalt. Handmatige oogst, rendement maximaal 25 hl/ha. Na ontstelen en kneuzen 

volgt traditionele vinificatie op de schillen gedurende 15 dagen. 12 maanden hout. Alc. 



13%. Niet in Nederland op de markt. – Geur van zuiver fruit met overtuigende expressie. 

Energieke, gebalanceerde smaak met veel grip van stevige tannines. 

 

***+ Églantier Terre d’Ardèche Viognier 2016, IGP Ardèche Blanc 

100% viognier uit het zuiden van de Ardèche, uit de gemeentes Vogüé, Valvignères en 

Montfleury. Van hellingen en terrassen met bodems van kalk en klei en graniet-achtig 

zandsteen. Vroeg in de ochtend geplukt, rendement 45 hl/ha. 12 maanden opvoeding op 

de fijne lie, de ene helft in cuve en de andere helft op eiken vaten. Alc. 14%. – Speelse 

geur van appel en ander wit fruit, ook iets tropisch. De smaak heeft veel vulling van fraai 

rijp fruit als perzik en peer. 

 
 

VINOVALIE LES VIGNERONS D’OVALIE – Sud-Ouest 
Deze coöperatie werd gesticht in 2006 en bundelt de krachten van de vier coöperaties in 

het gebied Ovalie: Les Vignerons de Rabastens (AOP Gaillac, Tarn), La Cave de Técou  

(AOP Gaillac, Tarn), La Cave de Fronton (AOP Fronton, Haute-Garonne) en Les Côtes 

d’Olt (AOP Cahors, Lot). De leden, 400 wijnboeren, bewerken 3.800 ha wijngaarden. Met 

veel zorg werden historische druivenrassen als fer servadou, len de l’el en négrette 

opnieuw tot leven gebracht. Algemeen directeur Jacques Tranier liet zijn 2 favoriete 

wijnen proeven. Importeur : Delta Wines. 

 

***(*) Cahors Rouge Astrolabe 2014 

100% malbec van gemiddeld 35 jaar oude stokken van oude alluviale Mindel terrassen 

aan de oevers van de Lot en alluviale graves van het type Riss. Plantdichtheid 4.500 

stokken/ha, mechanische oogst, rendement 40 hl/ha. 25 dagen vergist op de schillen bij 

28°C. Opvoeding 18 maanden in nieuwe eiken barriques. Alc. 13%. € 8,78 (2013). – 

Levendige geur van bosfruit met wat inkt. Lenige smaak met fris fruit en stevig getoast 

hout. 

 

**** Gaillac Vendanges Tardives Astrolabe 2012 

Blend van len de l’el, een zeer oud druivenras, en muscadelle. Van wijngaarden op 

hellingen aan de rechteroever met bodems van kalk en klei, en van grindgronden op de 

linkeroever van de Tarn. Handmatige oogst met selectie. Alleen het beste sap van de 



persing werd gebruikt. Vergist bij 15°C, gestopt door koeling bij het vereiste gehalte aan 

restsuiker. Enkele maanden houtopvoeding. Alc. 12,5%. Wordt niet geïmporteerd. – 

Bijzondere geur, compote van perziken en abrikozen met honing en duidelijke botrytis 

tonen, elegant en zeer zuiver. De smaak is in één woord heerlijk! Rijke, complexe siroop. 

Mist net even wat zuren. 

 

 
Lunch 

 

Na het proeven van de 24 wijnen werd een 6-gangen lunch opgediend, met bij elk 

gerecht twee van de 24 wijnen. Met levendige discussies tot gevolg. 

 

  
Amuses-bouche 



 

 

 
Asperges de Malines, poulpe grillé, sarrasin, grenade, vinaigrette au dashi 

 

 



Courgettes meunières, coques, citron, persil, pain frit à l’ail 

 

 
Pintade fermière, artichauts barigoule, noisettes, roquette sauvage, jus de pintade à 

l’huile de noisettes 

----- 

Fromages (Cheddar, Pouligny Saint Pierre, Comté) 

 

 
Fraises et sorbet aux fleurs de sureaux 



Conclusie 

Marques et Coop is een prima initiatief. Je verwacht van een wijncoöperatie immers niet 

veel meer dan een grote serie supermarktwijnen, waarvan de prijs concurrerend is. Deze 

aanpak getuigd van durf en originaliteit. Wellicht het gevolg van de concurrentie uit 

andere Europese landen en van overzee. De geproefde wijnen hadden gemiddeld een 

uitstekende kwaliteit en zijn ware ambassadeurs voor de coöperaties, maar ook voor de 

wijngebieden waar deze actief zijn. 

 

 
 

Marques & Coop 

Zittend links Adrien Brun, exportdirecteur van Ortas Cave de Rasteau;  

rechts Eric Hénaux, algemeen directeur van Les Vignerons de Tutiac.  

Daarachter v.l.n.r.: 

 Alexandre Meunier, export manager van Loire Propriétés; 

 Laurence Rouanet, marketing manager van Sieur d'Arques; 

 Nicolas Osio van Agamy - afdeling Louis Tête; 

 Philippe Brel, directeur van Estandon; 

 Sandrine Delgado, export manager van Vignerons Ardéchois; 

 Jacques Tranier, directeur van Vinovalie; 

 Marine de Taffin, export manager van UDP St. Emilion; 

 Thomas Leclère, algemeen directeur van Chassenay d'Arce; 

 Pierre Cohen, directeur van Cellier des Princes; 

 Franck Fayo van de UDV de l’Île de Beauté. 

 


