SCHALIEGAS
MOETEN WE ONS ZORGEN MAKEN OVER DE
WINNING VAN DIT GAS?
Velen onder u hebben eind januari mijn
mail ontvangen over de in 2011 in
Zuidoost
Frankrijk
geplande
proefboringen naar schaliegas. Deze
boringen
zullen
in
Valvignères
beginnen en daarna in een groot deel
van Frankrijk plaatsvinden. Op korte
termijn (2012) zal dit resulteren in
winning van dit fossiele gas op
Europese schaal.
De bij deze gaswinning gebruikte
techniek wordt in de Verenigde Staten
en in Canada sinds 10 jaar toegepast en
heeft daar voor grote ecologische
problemen gezorgd. De gemeentes
rond Valvignères verzetten zich daarom
ook
tegen
dit
project.
De
gemeenteraden hebben moties tegen deze winningen
ingediend, maar het plan is daarmee niet van de baan
want de financiële inzet voor de betrokken
internationale firma's is enorm. Het gaat hier niet om
een boer die bij het ploegen op aardolie stuit: indien
winning winstgevend blijkt, zal onze mening niet
gevraagd worden en zal er binnen de kortste keren
overal geboord gaan worden!
In een tijd van Milieu Conferenties,
schone energie en het terugbrengen
van de broeikasgassen, lijkt ons dat dit
totaal tegen alle waarden ingaat, die de
afgelopen jaren zo benadrukt werden.
Omdat dit een uiterst gevoelig onderwerp is, wil Denis
u d.m.v. een samenvatting via internet informeren. U
bent vrij om uw eigen mening te vormen en
vervolgens naar geweten te handelen. In
onze regio zijn ‘SOS’ en ‘solidariteit’
sinds begin februari geen loze
woorden. De inwoners van de Ardèche
slaan de handen in elkaar en er wordt
veel van gedachten gewisseld!
U vindt mijn korte uiteenzetting op de startpagina van
onze website www.masdintras.fr, onderaan de pagina
onder het adres of via de knoppen 'De Wijngaard' en
dan 'Respect voor de natuur'.

WAAR WE BLIJ MEE

ZIJN

...

Het leven op de

.

Installatie van Denis tot lid
van het Genootschap van
Ridders van de Wijnstok van de Ardèche

Februari 2011
Op 27 november 2010 vond in het kasteel van Vogüé
tijdens het traditionele "Grand Chapitre des
Vendanges", de installatie van 7 nieuwe Ridders van
de Wijnstok van de Ardèche plaats. Onder de nieuwe
leden bevonden zich naast Denis, onze vriend Henri
Blanc, voormalig herbergier en kookboekenschrijver,
onze buurman en vriend Jérôme Volle, wijnboer bij de
Coöperatieve
Wijnkelder
en
fervent
verdediger van de landbouw in de Ardèche.
Denis was er trots op deze eer te mogen
delen met mensen die hij waardeert.
Verder
kreeg
onze
Syrah
2007 een vermelding in
de Hachette Wijngids
2010 en werd
onze CabernetSauvignon
2007,
gouden
médaille
winnaar
in
Parijs,
geselectionneerd in de
"Gilbert
&
Gaillard"
Wijngids met 85
punten (op een
schaal van 100).
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WIJNOOGST 2010
NOG BETER
DAN DE OOGST VAN

2007 !

Na een hele goede oogst in 2009 en een moeilijker
wijnjaar 2008 (met lichtere wijnen die wel in de
smaak vallen en goed worden verkocht) beloven de
wijnen van 2010 nog beter te zijn dan die van 2007.
De eerste gebottelde Cuvées uit 2010 zijn te
proeven tijdens onze Open Huis Dagen op 4, 5 en 6
maart 2011.
Misbruik van alcohol kan de gezondheid schaden,
gebruik het daarom met mate.

HET VERTREK
VAN EMMANUEL EN MAGALIE
Het gaat goed met Emmanuel.
Nadat hij in januari vorig jaar
het bedrijf heeft verlaten is hij
als taxi chauffeur aan de slag
gegaan en hij heeft het erg naar
zijn zin.
In mei 2010 werd hij vervangen
door Raphaël, een schoolvriend
van Sébastien hier uit het dorp.
Raphaël
en
Sébastien
verzorgen met z'n tweeën het
werk in de wijngaard en de kelder, zijn
efficiënt en werken met plezier samen.
Na het vertrek van haar man en
het aanpassen aan zijn nieuwe
werkritme, heeft ook Magalie de
stap gezet, tot onze grote spijt!
We begrijpen dat ze tegelijk met
Emmanuel aan een nieuw
levenshoofdstuk wil beginnen, maar we
missen haar, haar vriendelijkheid en haar
efficiëntie! We zijn ervan overtuigd dat ze
snel een leuke baan zal vinden in de horeca,
waar haar hart ligt.
Magalie werd in september vervangen door
Gaëlle, een jonge dame uit de
Ardèche die al eens had
samengewerkt met zowel MarieJulienne (de echtgenote van
Sébastien) als met Valérie (de
echtgenote van Denis).
Magalie en Emmanuel komen, net als hun
kinderen, vaak even binnen lopen op kantoor
om ons te groeten. We hopen natuurlijk dat
dat zo blijft.

Begin januari hebben we een etentje
georganiseerd ter ere van Emmanuel en
Magalie, die beide belangrijk zijn geweest
voor de Mas d'Intras door hun inzet en
aanwezigheid van bijna 20 jaar … en dat is
niet niks!

HET NIEUWE TEAM OP DE

MAS

Van de "oudere garde", zijn alleen Denis
(sinds 1986), Sébastien (sinds 2005) en Ida
(sinds 2003) nog over.

Samen met Raphaël en Gaëlle vormen zij een
nieuw team van 5 personen.

Papi Alphonse en Mamie Françoise blijven
waar mogelijk een handje meehelpen:
Alphonse (82 jaar) gaat nog wel eens voor
een boodschap of een wijnlevering op pad,
en Françoise (79½) brengt
vaak de kinderen naar
school. Ze zijn allebei nog
goed gezond en actief en
genieten van hun pensioen!

CONVERSIE NAAR "BIO"
Dat gaat met gestage tred…

We zijn in het 2e jaar van onze conversie
naar biologische landbouw. De oogst van
2010 is dus onze eerste oogst afkomstig uit
een compleet jaar van“conversie”. Wijnjaar
2012 mag officieel de vermelding ‘AB’ gaan
dragen.

BEMESTING MET
DRUIVENMOST COMPOST
Om te groeien en om druiven
te produceren onttrekt de
wijngaard organische stoffen
en mineralen aan de bodem.
Daarom is het belangrijk om
elementen aan de bodem toe te voegen die
het evenwicht bewaren en zowel structuur
als vruchtbaarheid onderhouden.
Jarenlang hebben we de toepassing van
bodemverbeteraars
sterk
verminderd, maar dit jaar willen
we onze bodem een soort
verjongingskuur geven. We
gebruiken daarvoor druivenmost
compost.
Dat is
een
biologische
bodemverbeteraar bestaande uit stelen en
pitten van druiven die voor de gisting of na
het persen uit het sap zijn verwijderd en
droesem die na vinificatie van de wijn is
gescheiden. Deze most wordt bij ons in de
buurt gecomposteerd, in de distilleerderij
van Vallon-Pont-d'Arc. We zijn
niet alleen tevreden over de
compost, maar ook over het feit
dat het zo dichtbij met ons eigen
'kelderafval' is geproduceerd.

