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Tekst: KRISTIN KJEILEN UKVITNE

MEUKOW 
– Cognac for de privilegerte

M
eukow Cognac – En av de få store 

cognachusene som den dag i dag 

holder på strukturen familiebedrift. 

I dag er Phillipe Coste konsernsjef og Claude 

Brugerolle er selskapets salgssjef. Til neste 

år feirer selskapet 150 år. I den forbindelse 

planlegger familen Coste å åpne kontorer og 

vinkjellere for over 4000 besøkende. Meukow 

har også andre grunner til å feire, de leverte blant 

annet hele 13 millioner flasker cognac i 2009, 

til kunder som “House of Lords” i London, 

Det hvite hus i Washington, og Meukow har 

i tillegg store markedsandeler i Asia, Russland 

og Finland. Selv om Meukow med “The black 

panter”-logoen, rangeres blant de mest kjente 

merkevarene i verden er de foreløpig relativt 

ukjent i Norge. Men deres Meukow VS Black 

Panther er å finne i basis på Vinmonopolet.

Meukow – brødrene.
Det hele startet på midten av 1800-tallet da 

brødrene, Auguste-Christophe og Gustave 

Meukow, ble sendt til Frankrike av den russiske tsar 

Aleksander II for å sikre tsaren tilgang til cognac.

Fra grunnleggelsen i 1862 og frem til nå, har produksjonen steget til over 13 millioner flasker. 
Neste år feirer Meukow 150 år. Det er god grunn til å feire!
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I 1862 grunnla brødrene cognachuset Meukow, og av den 

grunn reiste de aldri tilbake til Russland. I begynnelsen på 

1970-tallet startet en ny epoke for selskapet. Meukow ble kjøpt 

opp av Compagnie de Guyenne (CDG), stiftet av Michel 

Coste i 1969 (tidligere direktør for Otard). Meukow fikk lov 

til å beholde navnet og drive som tidligere. Det som ble endret 

var logoen. Michel Coste designet en svart panter, som i dag 

er blitt selveste symbolet og maskoten til Meukow Cognac. 

Panteren var i utgangspunktet en tiger. Men den svarte fargen, 

gjorde at allmenheten oppfattet det som en panter. Dermed var 

forvandlingen gjort!

Familiebedrift
Familien Coste er en av de mest etablerte innen 

Cognacproduksjon. CDG har siden 1969 fungert som en 

familiebedrift. Destilleriet som i dag drives av sønnen til Michel 

Coste, Philippe Coste, ligger i Matha i Charente Maritime – en 

eiendom i Brugerolle.  Siden 1969 har familiebedriften vokst seg 

stor, med en gjennomsnittlig omsetning på 35 millioner Euro,  

50 prosent av dette er basert på cognacproduksjon.

Cognac i Grande Champagne er det området der Meukow har 

over 50 prosent av vinmarkene sine. Dette området anses som det 

beste for cognac-kvaliteten. Noe Meukow er blitt belønnet med. 

Blant annet har Meukow fått en rekke priser som

 Cognac Trophy, Wine and Spirits Competition i London i 2004. 

I 2003 og 2005 ble de også premiert med Pack d`Or for beste 

innovative emballasje. 

Cognactur til hjembyen Cognac
Phillipe Coste har store planer for sommeren 2012. Han vil åpne 

familiebedriftens kontorer og kjellere, for å gi besøkende en innsikt i 

hvordan Meukow Cognac lages. Han ønsker blant annet å involvere 

hele familien i dette prosjektet og vil tilby besøkende en annen 

opplevelse enn andre cognachus tilbyr. Han har to hovedmål for 

prosjektet; det første er å utvikle et sted hvor besøkende kan komme 

inn i sentrale områder for CDG i en vakker og unik innramming. 

Det andre målet er å feire Meukows 150-årsjubileum.

En av de gamle vinkjellerne er planlagt brukt som spisested for 

opptil 100 besøkende gjester. Her vil det bli servert cognac til 

de lekreste retter. Cognacturen vil til slutt ende i en Meukow 

- butikk, der gjestene kan kjøpe med seg cognac hjem. Det 

planlegges også ett konferansesenter som kan romme i overkant 

av 400 gjester. Vi ser frem til feiringen, og anbefaler alle å ta turen 

innom neste gang man er i området!

En av de få store 
cognachusene 
som den dag i dag 
holder på strukturen 
familiebedrift.  
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Meukow VS Black Panther
Laget av: Ugni Blanc
Lagring: Eiketønner, over 3 år.
Alkoholinnhold: 40 %
Karakter: Kraftfull og elegant.
Flasken med det verdensberømte 
symbolet “The black panther” 
presenterer en høyere kvalitet enn 
VS vanligvis er, noe man merker på 
smaken.

Meukow XO Gold Panther
Laget av: Ugni Blanc og Colombard
Lagring: 15–22 år på små gamle 
eikefat.
Alkoholinnhold: 40 %
Karakter: Rund og mild.

Meukow VSOP Superior
Vekstområde: Grande Champagne 
og Fins Bois
Laget av: Ugni Blanc, Colombard og 
Folle Blanche.
Lagring: 12 år 
Alkoholinnhold: 40 % 
Karakter: Elegant med en ettersmak 
som sitter lenge. Betegnelsen 
Superior, betyr at den yngste eau de 
vie som er brukt er 5 år, mot 4 år i 
vanlig VSOP.


