KENNIS UPDATES

DE LEVERINGEN VAN DENIS

Het Mas d'Intras-team blijft regelmatig kennis bijspijkeren. Zo
volgde Marie-Julienne het afgelopen jaar een cursus engels
voor de wijnsector, deed Ida een fotocursus, en woonden
Raphaël en Hugo studiedagen bij over alternatieve
technieken in de Biologische
Landbouw.
Na de competentie boost van de
collega's kunnen Sonia, Sébastien
en Denis beter niet op hun
lauweren rusten !

ROND DE WATERWEGEN EN DE AAK ALIZARINE

N

RENOVATIE WERKZAAMHEDEN
Het oudste deel van onze gebouwen
dateert uit 1965, en was niet
duurzaam gebouwd. We gaan dit
gedeelte renoveren, met behoud
van het gebint en de buitenmuren
1965 à 1980
om zo min mogelijk afval te hebben.
De zwakke fundamenten worden versterkt.
We maken van de gelegenheid gebruik om 400 m² dak te
ontasbesten en een ingegraven
1982
deel van 40m² moet gaan bijdragen
aan de ondersteuning van de
bestaande gebouwen.
Deze
natuurlijke gekoelde ruimte gaan we
gebruiken voor het opslaan van
eiken fusten en bewaarwijnen.
De verbouwing zal in de herfst van 2018 beginnen en 6
maanden duren. Een lokale maître d'oeuvre zal de bouw op
de voet volgen. We hopen op die manier vervelende
verrassingen te voorkomen, zoals bij de vorige verbouwing in
2001.

2017

2019…

De rivieraak Alizaine,
sinds 3 jaar onze
transporteur, heeft
de boekhouding niet in evenwicht kunnen
krijgen. Het te kleine ruim was moeilijk te
rentabiliseren tegen een competitieve prijs
en de verouderde motor bleek te duur in
onderhoud. Ondanks dat 2017 veel beter
verliep dan de 2 voorgaande jaren, heeft de
rechtbank van koophandel beslist dat
voortzetting van de activiteiten niet
wenselijk is.
291 personen reageerden positief op de oproep om de boot
financieel te ondersteunen, maar het risico de geworven
fondsen te verliezen was te groot en besloten is het project niet
in zijn oorspronkelijke vorm voort te zetten.
Denis blijft de bootslieden Cécile en Raphaël actief
steunen en probeert samen met andere
vrijwilligers een manier te vinden de transportlijn
een nieuw elan te geven, met een moderne boot,
met een groter ruimcapaciteit en met een efficiënter
energieverbruik. Hierbij zou de Alizarine kunnen worden
opgekocht (via een Coöperatieve Vennootschap van Algemeen
Belang) om als opslagruimte te dienen in Parijs. Cécile en
Raphaël zijn na 7 moeilijke jaren uitgeput en verlaten
teleurgesteld de boot en het project.
Research voor een nieuwe ecologische, moderne en
economisch rendabele boot zal zich baseren op de
fascinerende en rijke, maar ook ongelukkige ervaring van de
Alizarine. Om op de hoogte blijven van dit project, kunt u
contact opnemen met Denis via dit speciale adres :
denis@bateau-alizarine.fr
Er is 2 tot 3 jaar nodig voor het
herorganiseren
van
riviertransport
met
een
ecologische leveringsauto. Dit
jaar zal Denis dus nog de
wegen doorkruisen
om
professionele klanten te leveren met zijn gele bus… Denis levert
twee maal dit jaar aan de Frans-Belgische grens.

Het leven op de

.
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CUVÉE DES HELVIENS
EEN NAAMSVERWISSELING ...
Vanaf millésime 2016, gaat de Cuvée "Trace-Nègre"
de naam "Cuvée des Helviens" (die niet meer
geproduceerd wordt) overnemen. De Grenache die
tot nu toe gebruikt werd voor de "Cuvée des
Helviens" gaat het volume van de Grenache
"nature" vergroten en de Syrah wordt aan de
bestaande blends met Syrah toegevoegd.
Trace-Nègre is één van onze oudste percelen. Door
de jaren heen bleek de naam steeds moeilijker te
dragen. We zijn blij dat de druiven van dit perceel
nu de historische naam "Cuvée des Helviens"
kunnen overnemen. "

ONS WEERSTATION

IN DE WIJNGAARD …

Sinds eind april 2017 hebben wij ons eigen professionele
weerstation, geïmplanteerd bij Saumassac, in het midden van
onze wijngaard. Het is verbonden met verschillende ziekte
modelleringprogramma's (valse meeldauw, echte meeldauw,
zwartrot…) en berekent nauwkeurig en per
perceel de fytosanitaire risico's.
Observatie van en aanwezigheid in de
wijngaard blijven natuurlijk essentieel. Maar
met hulp van dit instrument kunnen we ons
inzicht vergroten en gerichter ingrijpen.
Leuk weetje : de tot nu toe hoogste
temperatuur werd gemeten op 4 augustus en
was 38°C .

2017, EEN ZONNIG MILLESIME...

EEN LESJE GESCHIEDENIS
De Helviens (niet te verwarren met de Helveten) waren een
Keltisch volk uit de steentijd . Hun territorium strekte zich uit
over het zuiden van de Ardèche.
De Kelten hadden een zwak voor
alcoholische dranken. Na de stichting
van Massalia (Marseille) door de
Grieken aan het begin van de VIe eeuw
voor J.C. begon de handel in wijn zich
te ontwikkelen.
Tussen 123 en 121 voor J.C. werd het
territorium van de Allobroges (het
huidige Dauphiné) en van de Helviens
geannexeerd door de Romeinse provincie van Narbonne
(Gaule transalpine). Alba-la-Romaine werd de hoofdstad van
het Romeinse Helvie en het territorium werd verzamelplaats
van de troepen van Julius Caesar tijdens hun verovering van
Gallië.
De Gallo-Romeinen verkregen het Latijnse voorrecht om de
wijngaard te bewerken,
met name in de "Vallis
Vinaria" (de Wijn Vallei).
Deze naam is verbasterd
tot Valvignères. "Intras" is
de
zuidelijke
toegang
(entrée) tot die vallei.

MUSIC E VIGNES

De extreem vroege start van de
vegetatiegroei deed het ergste
vrezen, maar uiteindelijk werden
slechts enkele knoppen door de
vorst aangetast.
Het koude en natte weer in mei
was de oorzaak van weinig
bloeiaanzet en veroorzaakte
coulure (de bloemetjes blijven gesloten, worden niet
bevrucht, verdrogen en vallen af) bij enkele druivensoorten,
waardoor een kleine oogst te voorspellen was.
Het eind van het voorjaar was zo heet dat de wijngaard zich
in sneltreinvaart ging ontwikkelen.
Door het droge en warme weer in de zomer verloren de
druiven beetje bij beetje hun sap. De zeldzame buien waren
dikwijls vergezeld van hagel, en in juli richtte een hagelbui
grote schade aan op enkele percelen.
Door deze droogte begon de oogst uitzonderlijk vroeg - op 12
Augustus met de Chardonnay - en daarna ging het snel achter
elkaar, tot 13 September, dag van de Carignan oogst.

… IN DE KELDER
WIJNTOERISME IN HET ZUIDEN VAN DE ARDÈCHE

… WEINIG SAP

In samenwerking met het label Vignobles & Découvertes,
openen wij sinds twee jaar onze kelderdeuren voor talentvolle
musici. In 2016 ontvingen we het jazz ensemble "Trio Barolo"
en in 2017 "Didier Alix" voor swingende gypsy jazz.
We zijn enthousiast over deze formule en tekenen met plezier
bij voor de volgende editie van dit evenement. Een prima
gelegenheid om u met ons domein en onze wijnen kennis te
laten maken , in een ontspannen en gezellige sfeer.
Om in uw agenda te noteren voor de maand oktober 2018 !

Door de wisselvalligheden van het klimaat ontbrak er 30 %
volume in vergelijking met de gemiddelde oogstopbrengst
van de afgelopen 10 jaar.
Alle gistingen begonnen op een natuurlijke manier dankzij
indigeen gist en bacteriën. Sébastien heeft dit jaar geen
gebruik gemaakt van gist of bacteriën "uit de winkel".
Vier nieuwe, voor kleinere volumes geschikte inox tanks
vergemakkelijkten de begeleiding van het vinificatieproces.
2017 was een jaar van weliswaar
weinig kwantiteit, maar wel met
prachtig gestructureerde wijnen
en mooie rode bewaarwijnen .
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