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VERHUURKLAAR VOOR ZOMER 2014 !

Onze strijd tegen de boorplannen gaat door, want
ondanks de geruststellende berichten in de media,
blijven de houders van de
boorvergunningen druk
uitoefenen en heeft de
Europese
Commissie
geweigerd fracking te verbieden.
Het forum over energietransitie in Villeneuvede-Berg op 13 en 14 april 2013 was een intens
en passionerend moment.
Op 6 september 2013 was de komst van Josh Fox, de
maker van de documentaire Gasland, de
gelegenheid voor een
boeiende uitwisseling van
ideeën
met
12
wijnmakers, en 's avonds © www.gaslandthemovie.com
een bijeenkomst van
zo'n
duizend
militanten.

Sinds een jaar wordt het
familiehuis gerenoveerd. Er komt
een groot vakantieappartement
op de eerste verdieping en een
appartement voor mensen met
een beperkte mobiliteit op de begane grond.
Deze nieuwe woningen worden ecologisch
gerenoveerd, van vloer tot dak ecologisch
geïsoleerd, met zonne-energie en met
houtpellets verwarmd, en zullen voor de
zomer van 2014 verhuurklaar zijn.
Het appartement op de bovenverdieping
beschikt
over
een
groot
overdekt terras.
Als u interesse hebt om per week deze
appartementen
te
huren, kunt u vanaf
juni 2014 hierover
contact met ons opnemen.

ONZE WIJN IN DE PRIJZEN
Onze Syrah 2011 haalde een zilveren
medaille bij het Concours
Général Agricole 2012, en werd
vervolgens geselectioneerd door
de Hachette Wijngids 2014. De
Ferdinand 2009 werd aanbevolen door
de internationale Wine Challenge 2013
in Engeland.
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
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VAKANTIEWONINGEN IN INTRAS

Paralel aan deze drukke actualiteit, spannen wij
ons in voor andere projecten, zoals de
ecologische renovatie en isolatie van onze
vakantiewoningen, en de eco-renovatie van ons
kantoor.
Verder ondersteunt Denis een
burgerinitiatief voor de bouw
van een windmolen in de buurt
van Antraigues, het 'land' van
Jean Ferrat. Als u hier ook aan
bij wilt dragen kunt u contact
opnemen met:
Association Eoliennes Ardéchoises - Mairie - F-07600
Labastide sur Besorgues - tel +33 (0)6 83 23 24 73.

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

ALFONS & ALPHONSE GBR
10 JAAR !
Het is alweer 10 jaar geleden, dat Denis samen met
wijndomein Alfons ZIEGLER (in Rijnland-Palts) en met
onze vriend Werner THIEM de maatschap
"Alfons & Alphonse GbR", oprichtte. Het
voornaamste doel daarvan is de verkoop in
en zijn
Duitsland te vereenvoudigen, en de lange Michael
vader, Alfons
leveringstournees van Denis in te korten.
Ons logo
"frans-duitse wijnbouwers vriendschap",
met daarin het logo van de Mas d'Intras
en de "Z" van Wijndomein Alfons Ziegler.

Sinds 2004 wordt onze wijn door "Alfons &
Alphonse" ingekocht en door Werner met
hulp van zijn vrouw Elke, door heel
Werner en Elke
Duitsland geleverd.
Komende
zomer
vieren
we deze 10-jarige
vriendschappelijke en op wederzijds vertrouwen
gebaseerde samenwerking. We nodigen daarvoor onze
Duitse klanten uit op het domein van Alfons ZIEGLER.
Françoise en Alphonse ROBERT zien er naar uit hun
vrienden Anna en Alfons ZIEGLER weer te ontmoeten.
Het is ook de gelegenheid voor een weerzien van de
families van de 3 geassocieerden, Michael ZIEGLER,
Werner THIEM en Denis ROBERT (en
uiteraard Sébastien). Veel van onze
Duitse klanten kunnen dan ook eindelijk
Denis, die 20 jaar lang door heel Denis en Werner
Duitsland leverde, weer eens spreken.
Een gezellige wijnproeverij met de
senioren Françoise en Alphonse,
wijnboeren uit de Ardèche en Anna en
Alfons, wijnboeren uit de Palts. De Palts
is een Duitse wijnstreek, die zich in het
verlengde van de Elzas naar het noorden
uitstrekt.

Anna, Alphonse, Françoise, Alfons

Felix (foto rechts) komt uit Franken, een
wijnstreek in de buurt van Neurenberg,
meer naar het oosten toe.

VORST, REGEN, HAGEL EN

EEN NIEUWE UITDAGING
VERJONGING VAN DE WIJNGAARD VOOR MAGALIE EN EMMANUEL
Na de vorst van februari 2012, waardoor onze oudste
percelen behoorlijk waren uitgedund, hebben we in de herfst
van 2012 vijf ha wijngaard overgenomen van de
familie van Magalie. De totale oppervlakte van
ons wijngoed is nu 25 ha. De 5 extra hectares
maken het mogelijk percelen door een
roulatiesysteem te laten rusten ( 7 jaar zonder wijnstokken).
Wanneer een perceel uitgerukt moet worden, wordt 3 jaar
daarvoor een nieuw perceel aangeplant, en pas als de eerste
druiven daarvan geoogst kunnen worden, kan het 'vermoeide'
perceel worden uitgerukt. Op deze manier kunnen we de
productie stabiliseren op 20 hectare, en de
bodem respecteren. In het voorjaar van 2013,
werd door overmatige regenval de bloei van
de druivenscheuten gehinderd, met als
gevolg het verlies van 35 % van de potentiële
oogst in de hele Rhône vallei. Hier in Intras
werden we aan het begin van de oogst ook nog eens getroffen
door hagel wat nog meer oogstverlies betekende.
Deze 3 achtereenvolgende weersoorzaken verklaren waarom
we nu niet over de hoeveelheid wijn beschikken die normaal
bestemd is voor 5- liter Bag in Boxes. Dat is spijtig, vooral ook
omdat er zeker twee normale oogstjaren nodig zijn om de
voorraad weer genoeg aan te vullen.

NIEUWS OVER ONS TEAM
Caroline beviel in juli 2013 van een
dochtertje, Manon. Gaëlle zal in
maart 2014 bevallen en wordt
vervangen door Nadine (onze
trouwe invalster) en door Sonia die
Raphaël, Sébastien, Sonia, Nadine, Denis, Ida
de boekhouding doet.
Het team bestaat op dit moment uit Sébastien, Denis, Ida,
Raphaël, Aurélien, Nadine, Sonia, en Guillaume die
af en toe in de wijngaard meehelpt.
De 18-jarige Felix, toekomstig wijnboer en zoon
Felix
van een bevriende Duitse wijnboer uit Franken,
heeft tijdens de oogstperiode in de kelder meegewerkt.

Sinds hij in 2010 de Mas d'Intras verliet, is Emmanuel
werkzaam als taxichauffeur in de nabij gelegen Rhônevallei.
Magalie, zijn vrouw, is bij ons de boekhouding blijven doen
en heeft daarnaast in de weekeinden in haar eigen beroep,
in de horeca gewerkt.
Half 2013 hoorde Magalie dat trouwe
klanten van onze kelder met pensioen
gingen en hun huis met aangelegen
restaurant, l'Auberge 'le Sauvage'
verkochten. Magalie was meteen
gemotiveerd om de zaak over te nemen, en op 1 januari
2014 hebben Magalie, Emmanuel en hun kinderen Marina
en Cyril een grote stap gezet: ze zijn naar de Rhônevallei
verhuisd, om te midden van het groen l'Auberge 'Le
Sauvage' te heropenen.
Het is een grote verandering voor
Magalie en Emmanuel, die beiden
hun hele leven in Valvignères
hebben gewoond. Maar we kennen
het doorzettingsvermogen en het
professionalisme van Magalie en we zijn ervan overtuigd
dat de klanten snel toe zullen stromen om van het eten, de
bediening en het prachtige kader te genieten.

OPENING VAN L'AUBERGE
"LE SAUVAGE"IN MAART
Magalie hoopt in de loop van de maand maart 2014 haar
restaurant te openen… Voor iedereen die net als wij vol
ongeduld wacht op het moment dat we haar gerechten
kunnen proeven, zijn hier haar gegevens:

AUBERGE "LE SAUVAGE"
Magalie ROBERT
190 quartier Belle Fontaine
RD86 (1 Km au sud de Viviers)
07220 VIVIERS sur Rhône
Tél. +33 (0)4 75 52 51 76 (privé) of +33 (0)4 75 52 69 31.

