OVER ONS TEAM:
In november hebben we Marie-Julienne, de
echtgenote van Sebastien in ons team
verwelkomt. Ze gaat zich bezig houden met de
voorbereiding van de leveringstournees van
Denis. Ze helpt mee in de proefkelder en ook in
de wijngaard en bij de botteling.
Ida werkt in de proefkelder, onderhoudt het
klantencontact, behandelt de bestellingen,
maakt de pallets klaar en regelt de leveringen
van Denis. Ze doet ook de vertalingen, en
kelderrondleidingen in 4 talen.
Sonia is onze boekhoudster en doet de
administratie. Ze werkt meestal in de coulissen,
maar af en toe is ze ook in de
proefkelder te vinden!
Raphaël en Aurélien, beide
polyvalent, doen het werk in de
wijngaard en in de wijnkelder.
Gaëlle heeft afscheid van ons genomen en zorgt full time voor
dochtertje Tilia die in maart 2014 werd geboren. Ze werd tijdens
haar zwangerschap vervangen door Nadine en Caroline, die
inmiddels ook het team verlaten hebben. Caroline zal wel, net als
vorig jaar tijdens onze Open Huisdagen de rondleidingen door de
wijngaard organiseren.

ONZE WIJNEN IN HET ZONNETJE GEZET
- na de médailles voor millésimes 2007, 2009, 2010 en 2011
werd onze Syrah 2013 beloond met een Gouden
Medaille op het Concours Agricole 2014 in Parijs.
- de Cuvée Ferdinand 2011 werd geselectionneerd
door de Hachette Wijngids 2015.
-de Cuvée de la Montagnère 2013 won
onlangs een Gouden Medaille op de
Wijnbeurs "Millésime Bio" 2015.
Denis ROBERT & Sébastien PRADAL
GAEC du Mas d'Intras - F 07400 Valvignères
Tél. +33 (0)4.75.52.75.36
Site WWW.MASDINTRAS.FR
Email contact@masdintras.fr

ENERGIETRANSITIE - TRANSPORT

Het leven op de .

PER BINNENVAARTSCHIP
EN ELECTRISCHE VERVOERMIDDELEN

Op welke manier kunnen we
energietransitie in ons dagelijks leven
toepassen? Hoe kunnen we bijdragen aan
vermindering van fossiel energiegebruik en
daardoor onnodige delving van
energiegrondstoffen voorkomen? De
ecotaxe was bedoeld om de verhouding
tussen fossiel energiegebruik en overlast aan
infrastructuur veroorzaakt door wegtransport in
evenwicht te brengen. In die context zouden rivier- en
treintransport economisch interessanter moeten worden,
met alle voordelen vandien.
Door het abrupt wegvallen van de
plannen voor een ecotaxe valt ook
dit economische argument in het water… Gelukkig is het
moedige plan van binnenvaartschip Alizarine blijven
bestaan. De eerste pallets wijn zullen op 19 januari
richting Parijs vertrekken, waar op 11 februari een
feestelijke bijeenkomst plaats vindt in aanwezigheid van
verschillende wijnboeren uit de Ardèche, waaronder
wijzelf : u bent hiervoor van harte uitgenodigd !
Deze vervoerswijze is voor ons uiteindelijk duurder als
wegtransport, maar om vooruitgang te boeken moet
iemand de eerste stap zetten. Onze wijn, en die van
andere dynamische wijnboeren uit de Ardèche, kan nu
eindelijk Parijs bereiken via riviertransport.
Rekent u het milieuvoordeel zelf maar uit :
-slechts 15 km wegvervoer, van Intras naar Viviers
- 620 km (14 dagen) riviertransport tot Parijs
- levering in de regio Parijs met een elektrisch
vervoermiddel, en levering buiten de regio Ile de France
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door Denis die met de TGV naar Parijs reist om daar in te laden.

Misbruik van alcohol kan de gezondheid schaden,
gebruik het daarom met mate.

DUITSLAND - 120 KLANTEN ROND FRANÇOISE,

EINDELIJK EEN ROYALE OOGST!

DE LEVERINGEN VAN DENIS

ANNA, ALFONS EN ALPHONSE VOOR HET 10 JARIG BESTAAN
VAN ALFONS & ALPHONSE

Het millésime 2014 was genereus en van uitstekende kwaliteit.
Het was lang geleden dat we zo'n royale
oogst binnen haalden !
Vanwege het droge voorjaar was de bloei
overvloedig en was er weinig parasitaire
druk. Door de regenval in de zomer groeiden
al die trossen goed. Sebastien en zijn mannen hebben veel werk
gehad aan de trosuitdunning en de bladuitdunning. Dat wordt
gedaan om de hoeveelheid te verminderen, waardoor wind en
zon de trossen beter drogen en beluchten en dat komt de
kwaliteit dan weer ten goede. In september was het zonnig en
konden de druiven langzaam rijpen.

Waar is Denis te vinden? Jaarlijks rijdt
Denis zo'n 20.000 km om de wijn te
leveren. Dit cijfer is sinds tien jaar
gehalveerd, dankzij de TGV en onze vriend Werner die de
bestellingen in Duitsland levert. Alphonse en Françoise
begonnen in 1982 met de leveringen, en Denis rijdt inmiddels
al 28 jaar over de Europese wegen.
Om u een idee te geven hoe zijn planning eruit ziet heeft
Marie-Julienne het voor u samen gevat:
Maart t/m juni: Onze Open Dagen in Intras, begin maart,
luiden het leveringsseizoen in voor Denis. Zodra die voorbij
zijn koppelt hij de aanhanger aan en stapt achter het stuur
van zijn bestelbus richting Parijs. In ons depot bij Parijs vindt
de eerste van de driemaandelijkse verkoopdagen plaats. Van
daaruit vervolgt hij zijn route naar Lotharingen (maart) en de
Elzas (maart - april). De tournee brengt hem in de Ardennen
(april) en dan verder naar het noorden , naar België en
Nederland (mei). Als de zomer voor de deur staat, gaat hij
terug naar Parijs, via de regio's Nord en
Normandië. Na de tweede verkoopdag in ons
Parijse depot keert hij per TGV huiswaarts.
Van september tot december. Denis hervat de
leveringen met de 3e driemaandelijkse
verkoop in ons depot bij Parijs. Vervolgens
vertrekt hij richting Bretagne (september), de Vendée, en de
streken om Poitiers, Tours en Orléans. Hierna haalt hij in
Parijs een nieuwe lading wijn, en reist via de Champagne
weer naar België (oktober). Deze keer stopt hij bij de
Nederlandse grens. In november rijdt hij via Picardië terug
naar Parijs waar hij op enkele kerstmarkten aanwezig is en de
laatste verkoop van het jaar in ons depot houdt. Dan wordt
het tijd om terug naar de Ardèche te gaan en de bestelbus
warm 'op stal' te zetten. De terugweg voert hem over de vaak
besneeuwde wegen van de Auvergne (december).

Van 25 t/m 28 juli 2014 vierden we met 120 trouwe Duitse
klanten de 10-jarige samenwerking met onze vriend en
wijnboer Michael ZIEGLER (en zijn ouders Anna en Alfons) en
met onze vriend en medewerker Werner THIEM.
Het werd voor ons
een ware marathon.
Werner heeft het
allemaal
perfect
geleid, onder de aanvankelijk bezorgde, maar later
bewonderende blik van Michael die ons 4 dagen lang de
sleutels van zijn domein had
toevertrouwd.
Alphonse en Françoise zagen
klanten en vrienden terug bij wie ze
jarenlang wijn leverden. Onze vier senioren
waren ook heel blij wat tijd samen door te
brengen. Papi Alphonse fleurde er zo van op
dat de kinderen vonden dat hij in 4
dagen tien jaar jonger leek geworden!

VAKANTIE WONINGEN IN INTRAS
De vakantiewoning van Emmanuel is klaar. Er is plek voor 8 tot 10
personen en er is een zwembad bij.

Het eco-appartement van Denis zal hopelijk voor de zomer van 2015
gereed zijn. De restauratie werkzaamheden worden hopelijk rond
Pasen afgerond. Er is plaats voor 4 tot 8 personen, maar er is geen
zwembad (tenzij u beide woningen tegelijk huurt).

We hebben een nieuw perceel Viognier aangeplant om het
volume Viognier vanaf 2017 te verhogen.

DRIE 'NATUURLIJKE' WIJNEN
Om ons zoeken naar authenticiteit verder door te trekken,
hebben we dit jaar besloten drie 'natuurlijke' wijnen te
produceren. De Carignan 2014 'nature', de Grenache 2014
'nature' en de Chardonnay 2014 'nature' zijn alle drie vanaf
voorjaar 2015 beschikbaar. Ze zijn makkelijk te herkennen aan
het iets donkerder etiket van kraftpapier.
Deze wijnen worden net als onze andere wijnen uit onze
biologische druiven geproduceerd. Al onze wijngaarden worden
zonder onkruidverdelgers, bestrijdingsmiddelen, kunstmest of
andere synthetische producten bewerkt. In de wijnkelder
respecteren we allang het Europese handvest voor
biologische landbouw en reduceren we steeds
meer de hoeveelheid sulfiet in al onze wijnen.
Deze drie 'natuurlijke' wijnen zijn zonder enige
toevoeging van sulfiet en gist gemaakt, en dat
onderscheidt hen van de andere wijnen.
Dankzij de gezonde en kwalitatief goede oogst van 2014 en de
ervaring die Sebastien sinds 2011 op dit gebied heeft opgedaan
hebben onze 'natuurlijke' wijnen zich bijzonder goed
ontwikkeld. We zijn dan ook trots om u onze drie eerste wijnen
'100 % zonder toevoeging van sulfiet' te kunnen presenteren!
Ze zijn minder tanninerijk, fruitiger en licht verteerbaar, worden
het best jong gedronken en in een koele kelder bewaard.

'LE SAUVAGE'
Als u in de gelegenheid bent,
bezoek dan het restaurant van
Magalie, de schoonzus van
Denis...

AUBERGE "LE SAUVAGE"
Magalie ROBERT
190 quartier Belle Fontaine
RD86 (1 Km au sud de Viviers)
07220 VIVIERS sur Rhône
Tél: 04 75 52 51 76

