CÔTES DU MARMANDAIS
Het wijngebied Côtes du Marmandais ligt ten zuiden van Duras,aan beide zijden van de rivier de
Garonne.De wingerds van Marmandais zijn buren van Bordeaux.De meeste boeren verdienen hier
amper het beleg op hun boterham met wijnproductie alleen,dus kiezen velen voor een gemengde
cultuur (fruit,groenten).Kleinschalige domeintjes zijn van nature aangewezen op coöperatieve
samenwerking.Vrijwel alle wijnen worden hier geproduceerd door de twee coöperatieven,die zich
in de twee helften van het gebied bevinden : CAVE de BEAUPUY op de rechteroever en CAVE de
COCUMONT op de linkeroever van de Garonne.Hiervan is CAVE de COCUMONT de grootste :
deze coöperatieve staat in voor 70 % van de totale productie.De oppervlakte wijngaarden beslaat
1500 hectare.De zomers zijn hier zeer warm en de winters relatief koel.
De plaatsnaam COCUMONT zou volgens de overlevering verband houden met een groepje
Benedictijnen op doortocht,die aan de voet van een heuvel in stille bewondering raakten door het
geroep van de koekoek (“coucou” in het Frans) : zij begonnen onmiddellijk een kerk te bouwen en
gaven aan dit plekje de naam Coculo Monte, of le Mont du Coucou.
BODEM : In het verlengde van de Graves,bestaat de bodem uit kiezel en grof zand aan de
Oppervlakte.In de diepere lagen is er ook kalkhoudende klei van het Alios-tipe :
Ijzerhoudend zoals in Pomerol.
DRUIVENRASSEN : Voor de rode wijnen zijn de hoofddruiven deze van het BordelaisGebied : Cabernet Sauvignon,Cabernet Franc en Merlot.Elk van deze drie
beslaat ongeveer 25 % van de totale aanplant.Bijkomend in aanplant zijn : de lokale variëteiten
Abouriou (7 %) en Fer Servadou plus Malbec (12%) en een weinig Gamay en Syrah.
Voor de witte wijn is de hoofddruif Sauvignon.Bijkomstige druiven zijn Sémillon, Ugni blanc en
Muscadelle.
PRODUCTIE : In 1999 bedroeg de totale productie 91.544 hectoliter.In het jaar 2000 was dit
2 % minder,namelijk 89.525 hectoliter rood en 3.570 hectoliter wit.De kleine
hoeveelheid witte wijn is uiteraard snel uitverkocht.
Het toegelaten rendement is bepaald op 55 hectoliter per hectare.
CAVE de COCUMONT : Opgericht in 1957,beschikt deze coöperatieve over een zeer moderne
uitrusting.Deze Cave heeft ook flink werk geleverd aan de verbetering van de kwaliteit wat
uitmondde in een AOC-statuut,toegekend in 1990.Visitekaartje :
Aantal leden
: 227
Beplante oppervlakte : 1151 hectare
Gemiddelde oogst : 65000 hectoliter
Productie Côtes du Marmandais ROOD 75%
ROSE 15%
WIT
4%
AOC Bordeaux
6%
Cuverie voor de vinificatie : 61.000 hectoliter
Opslagkapaciteit
: 205.000 hectoliter
Houten vaten kelder
: 1500 vaten
Rijpingskelder
: 6 miljoen flessen.
Het embleem van de Cave de Cocumont is het oude kerkgebouw,dat midden in de wijngaarden
staat en waarvoor zij jaarlijks een budget voor opfrissing en onderhoud voorziet

