
Fabien Coche 

Denne eiendommen ble startet i 1940 av Julien Coche og begynte produksjonen med kun 1 hektar 

vinmark. Hans sønn Alain tok over etter han og høstet fantastiske kritikker for mange av årgangene 

deres på 80- og 90- tallet. Sønnen Fabien har vært involvert siden 1995 og har i dag hovedansvaret 

hos denne produsenten.  

 

Det dyrkes 12 hektar vinmarker, imponerende nok er over 60% av disse plantet med vinstokker som 

er 60 år eller eldre. Siden 2004 har det ikke blitt brukt ugressmidler eller kunstgjødsel i vinmarkene, 

og forskjellige urter og gress er plantet mellom radene for å sikre mer naturlig produksjon og for å 

tvinge røttene på vinstokkene dypere ned i jordsmonnet. 

 

Druene høstes kun for hånd, og normalt sett høster de senere enn andre produsenter, opp mot en 

uke etter. Det nye vineriet ble ferdigstilt i 2007, her finnes det moderne hjelpemidler, blant annet en 

pneumatisk presse. For de hvite vinene presses hele drueklasene før de fermenteres og lagres i 

eikefat i 12 måneder. Etter dette lagres de videre i 6 måneder i ståltanker før tapping uten filtrering. 

Størrelsen på fatene som brukes varierer fra 225 til 500 liter. Det brukes kun 20% nye fat for å ikke få 

for stor påvirkning av eiken. 

 

Vinene gjenspeiler jordsmonnet i de forskjellige vinmarkene utrolig flott! Dette kan man nok kalle for 

relativt «moderne» Meursault da de ikke er så smør/nøttepreget som hos enkelte produsenter, men 

heller elegante, strukturerte viner som viser de forskjellige vinmarkene fra sin beste side. 

 

 

VINER :  

- Meursault «Les Luchets» 2011    323,-                                                                  

- Puligny-Montrachet 1er Cru «La Garenne» 2011 412,-                          

- Saint-Aubin 1er Cru «Les Combes» 2011  297,-                                                                            

- Meursault «Les Luchets» 2012    333,-                              

- Meursault «Le Limozin» 2012    323,-                            

- Meursault «Les Chevalières» 2012   323,-                     

- Meursault 1er Cru «Goutte d’Or» 2012   466,-                          

- Bâtard-Montrachet Grand Cru 2012   1365,-                         


