MILLESIME 2012

LUBIE AND CO

DE OPVOLGING IS VERZEKERD !

KINDERTASSEN, ETUIS ENZ ...

De vier jongens van Intras waren er als
de kippen bij om de Viognier 2012 met
de hand te oogsten.
De in de herfst van 1998 begonnen
heroriëntatie
aangaande
onze
wijnbouw, heeft na 3 officiële jaren
van conversie eindelijk geleid tot het
label ‘wijn afkomstig van biologische landbouw’.
Vanaf millesime 2012 zult u
gaandeweg het Europese logo
(groen
met
witte sterren)
en het Franse logo ‘AB’ op onze flessen
zien verschijnen. De witte en rosé
wijnen met deze logo’s zijn al op onze
Open
Huis
dagen
in
maart
beschikbaar.
Het is een belangrijke stap vooruit,
voor onze gezondheid, die van onze
kinderen, en die van u als onze
consument… Maar hier willen we het
niet bij laten, en we blijven cursussen
volgen en ons informeren bij collega’s.
Verder blijven we ons
verzetten tegen de plannen
voor
exploitatie
van
schaliegas in onze eigen
gemeente. We blijven ons
vooral ook inzetten voor
energietransitie,
en
dat
motiveert ons veel meer.
Daarin staan we niet alleen; zowel in
onze gemeente als overal in de
Ardèche zijn er veel mensen die
meestrijden en daar zijn we blij mee !

30 jaar

Marie-Julienne, de vrouw
van Sébastien, is een webwinkel
begonnen met haar zelf ontworpen
tassen, etuis en andere accessoires.
Ontdek haar vrolijke, kleurige en speelse wereld op

htpp://lubieandco.alittlemarket.com
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de kelder in september 1982
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ADIEU GISÈLE EN BRUNO
DANK VOOR 30 JAAR HULP EN STEUN
Bruno was in 2011 op 75-jarige leeftijd van ons heen
gegaan. Gisèle is een jaar later overleden. Nu we het 30
jarig bestaan van de Mas d’Intras vieren, willen we
stilstaan bij het feit dat we nooit dit leuke bio-wijn
producerende team van 8 mensen hadden kunnen
vormen, zonder de steun en toewijding van veel
vrienden en familieleden.
Bruno en Gisèle hebben 30 jaar
lang ( van december 1982 tot
december 2012) hun deuren voor
ons open gezet en zolang hun
gezondheid dat toeliet hebben ze
ons bijgestaan.
Dankzij de hulp van hun zonen Serge en Philippe kan het
avontuur van ons depot in de regio Parijs doorgaan.
Gisèle, Bruno, vanuit de grond van ons hart bedanken
we jullie. Blijf van daarboven een beetje op ons letten !
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

1982 - Sébastien en Alphonse,
de allereerste oogst

2012 - Alexis en Cyril
1e gecertificeerde bio- oogst

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

Félix

Mamé (Oma) Isidora

En op 10 september 1982 is
de kelder klaar voor de
allereerste druivenoogst. Er
is een plukteam en de
1982 aanhanger wordt gevuld.

1941

1982
HET WAAGSTUK VAN FRANÇOISE EN ALPHONSE
Alphonse is in 1929 geboren in een
agrarische familie die al sinds 1575 in
Valvignères en omstreken woonachtig is.
Voor Félix en Marthe, zijn ouders, valt het
niet
mee
om
7
Alphonse in 1939
kindermonden te voeden
en iedereen moet de handen uit de
mouwen steken. Alphonse is 14 jaar
wanneer hij van school moet om op het
Félix in 1941
land mee te werken. De familie maakt dan
al haar eigen wijn, met druiven die geperst worden in de
gemeenschappelijke druivenpers van Intras.

Alphonse zet de aanhanger op z’n
plaats, en Françoise
neemt
de
allereerste
druiventrossen in
haar handen : het
avontuur is nu echt begonnnen !
De 7-jarige Sébastien houdt dan al in de
gaten of zijn oom en tante het werk goed
doen! Het gaat niet iedere
dag van een leien dakje,
verre van dat, maar dankzij
de hulp van veel mensen
zal de ontmoediging het in dertig jaar nooit
1985
winnen.

In 1952 is Alphonse
een
van
de
medeoprichters van
de
Corporatieve
Wijnkelder
in
1973
Oogst 1963
Valvignères. Dertig
jaar lang brengt hij er vervolgens zijn druiven naartoe.

1980

Wijn maken, die in een kleine tank in de
leverwagen overbrengen,
en in jerrycans van 10 tot 32
liter, en bottelen. Etiketten
plakken met de hand, de
1984
verkoop in de kelder, en
1984 ieder weekend op pad om
ver van Intras de wijn te
1986
leveren. Het is hard werken,
zelfs op zondag, maar wat een rijkdom aan
contacten, uitwisselingen en passie.

In 1980, staat er op de plek
van de Mas d’Intras alleen
maar een materiaalschuur
die in 1965 was gebouwd.

Met hulp van buren, vrienden (waarvan de meesten
vandaag nog steeds deel uit maken van de Corporatie van
Valvignères) en van Denis en
Emmanuel
tijdens
de
schoolvakanties, werd er gebouwd
van 1980 tot 1982.
1981

Door de hulp van
vrienden in Frankrijk,
Duitsland en elders in
Europa
wordt
de
klantenkring
steeds
groter.

2000

In 1985, 1987,
1991, 1994, 1997
en 2001 wordt de
kelder uitgebreid.
1982

1991

1994

Onverwacht kregen Alphonse
en Françoise de rechten om
8ha extra aan te planten.
Binnen 5 jaar verdubbelde
daarmee de oppervlakte van
1982 de
2005
wijngaard
terwijl
tegelijkertijd de bouw van de
kelder en de verkoop gewoon doorgingen. Van 1983 tot 1986
werden ze bij het vele werk geholpen door Saïd, een fulltime
werknemer.
In 1986 komt de dan 18-jarige Denis in het bedrijf. Er zijn dan
8ha beplant. Er moeten nog veel oude wijnvelden worden
ontgonnen en opnieuw
aangeplant. Wegens financiële
problemen moet Saïd worden ontslagen. In 1990 komt
Emmanuel ook in het bedrijf en wordt de ‘GAEC’ opgericht, we
zijn dan eindelijk met z’n vieren !
Magalie, de vrouw van Emmanuel, sluit zich in 1993 bij het
bedrijf aan, en haar broer Eric werkt van 1999 tot 2002 bij ons,
haar vader Robert van 2002 tot 2005. Ida werkt vanaf 2003 bij
ons om Denis te helpen bij de commercialisering. Van 2003 tot
2005 deelde ze haar baan met Marilène. In totaal werken er
dan 5 tot 6 personen op de Mas d’Intras, plus Alphonse en
Françoise, onze zeer actieve gepensioneerden.
Vanaf 2004 krijgt Denis hulp van
Werner bij de leveringstournees
in Duitsland. Inmiddels neemt
Werner het werk in Duitsland
helemaal voor zijn rekening.
Sébastien komt in 2005 bij de
GAEC en in 2010 besluiten
Emmanuel en Magalie om na 20
2005
en 17 jaar trouwe diensten een
andere professionele weg in te slaan.

2012 EERSTE GECERTIFIEERDE AB BIO OOGST
Tegenwoordig zijn we een team van 8 mensen. We bewerken
20 ha AB gecertifieerde wijngaarden en
hebben 5 ha grond die braak ligt, in
conversie is of wordt herbeplant.

Om Ida tijdelijk te vervangen- die door
omstandigheden in de
ziektewet is – en Marcus
– die besloten heeft zich bij z’n geliefde in
Berlijn te voegen – hebben we sinds zomer
2012 hulp van Nadine en Caroline.

