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ONZE LEVERINGSTOURNEES 
IN DE OMTREK VAN DE AANLEGPLAATSEN VAN AAK 

ALIZARINE 
   

In 2015, na 30 jaar van levertournees besloot Denis om op 

middellange termijn de wijnleveringen te gaan beperken en 

daardoor wat meer thuis te kunnen zijn.  

  

De afgelopen tijd heeft hij regelmatig 

wijnproeverijen georganiseerd aan 

boord van aak Alizarine, in 

samenwerking met wijnspeciaalzaken en Biocoop winkels. 
  

In aansluiting hierop heeft Denis 

besloten om  zijn leveringen te 

organiseren rond de route van aak 

Alizarine (die het afgelopen jaar 28 pallets van onze wijn 

vervoerde). 
 

De kalender van de leveringstournees is 

dus gewijzigd : 

-De meeste regio’s worden 1x per jaar 

aangedaan, voor een 

milieuvriendelijkere service.  

-De verder afgelegen regio’s (Bretagne, 

Duitsland, Denemarken) worden door Denis aangedaan als hij 

de gelegenheid heeft, voor een meer ontspannen service.   
  

 

U vindt alle details over de leveringstoernees 

terug op onze website.  

NIEUWS VAN HET TEAM 
  

We hebben een goed evenwicht gevonden in ons team dat 

nog steeds bestaat uit Sébastien, Denis, Ida, Raphaël, 

Aurélien, Sonia en Marie-Julienne.  
  
 

Cyril, de zoon van Emmanuel en neef van Denis 

heeft zich in september 2015 voor bij het team 

gevoegd. Hij heeft een contract als leerjongen 

voor 2 jaar.  
  

In de herfst hebben we Léo een tijdje in ons midden gehad 

voor een ‘ontdekkingsstage in het bedrijfsleven’ en deze 

winter hebben we hulp van Félicia, student internationale 

economie. Ze helpt mee met de vertalingen, en zal ook 

meegaan naar de internationale wijnbeurs voor biowijnen!  

ONZE FAMILIEGESCHIEDENIS 
TEGENWOORDIG... 

In het afgelopen jaar hebben we afscheid 

moeten nemen van Alphonse (Fonfon) de vader 

van Denis. Hij overleed op 2 juli 2015 op 86-

jarige leeftijd na een druk leven.  Samen met 

zijn vrouw Françoise  was hij oprichter van de 

Mas d’Intras , op het agrarische 

domein van zijn voorouders.   

Op 1 januari 2016  is  Marguerite (Guite) de 

moeder van Sébastien en jongste  zus van 

Alphonse rustig in haar stoel ingeslapen op 78-

jarige leeftijd. Beiden laten een grote leegte achter.  
 

 

… 100 JAAR GELEDEN 

2016 is ook het jaar waarin we de 100
e
 sterfdag 

van onze oudoom Alphonse  gedenken. Hij was 

24 jaar toen hij omkwam tijdens de vreselijke 

gevechten rond het dorp Fleury, bij Verdun. 

Oudoom Alphonse was de broer 

van onze grootmoeder Marthe, en de oudste 

zoon van onze betovergrootouders Isidora en 

Ferdinand. Hij was dus de oom van Fonfon en 

Guite. Hun oma Isidora sprak vaak over hem.  
 

 

In deze internationaal gezien moeilijke tijden wensen wij 
dat Europa, dat werd gegrondvest om te voorkomen dat 

dergelijke barbaarse periodes zich opnieuw voordoen, sterk 
en in vrede eensgezind mag zijn, en dat deze vrede in de 
hele wereld zal stralen.  

ONZE VAKANTIEWONING  
   

Onze vakantiewoning draagt het keurmerk 

"Accueil Paysan"  en kan per week 

gehuurd worden. 

De woning is volledig eco-

gerenoveerd, en biedt 

ruimte aan 4 tot 6 

personen. Er kan een studio 

voor 2 personen bij gehuurd 

worden.  

 Pal ernaast verhuurd Emmanuel een 

vakantiewoning (zonder keurmerk) 

voor 8 tot 12 personen. Beide 

woningen bevinden zich in het 

historische pand van onze voorouders .  Misbruik van alcohol kan de gezondheid schaden, 
gebruik het daarom met mate.  



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  

LA CUVÉE D’ALPHONSE 
 

De Cuvée D'Alphonse  is in 1985, na de vierde oogst van 

Alphonse en Françoise, min of 

meer ‘per ongeluk’ ontstaan.  

De kelder was toen nog klein en 

de tanks waren tot aan de nok 

toe gevuld met een geweldige 

oogst. Tot grote schrik 

van Raymond, onze 

oenoloog, besloot Alphonse de inhoud 

van 2 tanks samen te voegen,  100 hl 

Merlot met 50 hl Syrah.  

Deze blend was in die tijd heel 

ongebruikelijk, maar Raymond was na 

het proeven van het resultaat snel overtuigd. 

De wijn werd goed verkocht onder de naam Merlot-Syrah  
13°5, tot de overheid rond 1990 het vermelden van twee 

druivensoorten op één etiket verbood… De millesimes 1991 

en 1992 kregen de naam ‘Merlossyrah’. Dat was echter niet 

naar de smaak van een ijverige controleur die op 13 januari 

1995 de vernietiging van alle etiketten ‘Merlossyrah’ 1992 

eiste.  
 
 
 
 
 
 
Emmanuel en Denis profiteerden van het feit dat Alphonse 

pensioen nam om - geheel tegen zijn wil- de naam van hun 

vader aan deze wijn te geven. Françoise schreef stiekem de 

naam voor het etiket en de 2
e
 botteling ‘Merlossyrah’ 1992 

werd  ‘La Cuvée d’Alphonse’.  

De ironie van het verhaal : sinds juni 1995 is het toegestaan 

en zelfs aangeraden om alle druivensoorten van een 

blendwijn op het etiket te vermelden. Voor ons verandert dat 

niets, de Cuvée d’Alphonse draagt sinds 30 jaar deze naam, 

en daar gaan we niet meer aan tornen.  

Wat Alphonse betreft, beetje bij beetje 

heeft hij geaccepteerd dat deze wijn 

een naar zijn idee veel te barbaarse 

naam kreeg, en uiteindelijk was hij 

waarschijnlijk zelfs een beetje trots, 

hoewel hij dat nooit heeft toegegeven.     

EEN NIEUWE WEBSITE 
 

Marie-Julienne heeft de website van Denis overgenomen en de 

site een luchtige en overzichtelijke vorm gegeven. De navigatie 

van de vernieuwde site is versoepeld.  

Er zijn 3 hoofdrubrieken : 
  

   HET DOMEIN :  u ontdekt onze 

geschiedenis, onze druivensoorten, en 

het werk in de wijngaard en in de 

kelder. De vele foto-illustraties maken 

het lezen aangenaam. Maak kennis 

met de medewerkers van de Mas 

d’Intras en lees over de filosofie 

achter ons werk.  
 

 
    

DE WEBWINKEL : u kunt hier gedetailleerde 

beschrijvingen en product informatie lezen 

over onze wijnen. Hier vindt u ook de tarieven 

en kunt u in alle rust een online-bestelling 

plaatsen.  

   WAAR U ONZE WIJN KUNT 
VINDEN : op onze interactieve kaarten vindt 

u  alle verkooppunten en restaurants bij u in 

de buurt, de leveringstournees van Denis en 

Sébastien, en evenementen waar wij aan 

deelnemen.  

GOÛTEZ L’ARDÈCHE 
ONZE INZET VOOR EEN LOCALE ECONOMIE  

Sinds de oprichting van Goûtez 

l’Ardèche in 1995 zijn wij aangesloten 

bij deze organisatie  die lokale 

producten selecteerd en controleert. U 

heeft waarschijnlijk het ovale ‘Goûtez l'Ardèche®’  logo al 

eens opgemerkt op het merendeel van onze wijnen. 

 Het is een interessante aanpak voor de ontwikkeling van 

onze lokale economie  en garandeert know-how en 

streekproducten uit de Ardèche van grote kwaliteit.     

Het Keurmerk "Etape Savoureuse" : 
Naast het selecteren van streekproducten  

verleend Goutez l’Ardèche®  ook het keurmerk 

"Etape Savoureuse" aan gepassioneerde 

producenten, en restaurant eigenaren waarvan 

het vakmanschap hand in hand gaat met het gebruik van 

lokale producten.    

  

Of het nu om een gastronomisch restaurant of een bistro 

gaat, u vindt er een ‘Goûtez l’Ardèche® ontdekkingsmenu®’ 
op de kaart, dat voor 80 % is samengesteld uit lokale 

producten.  Deze restaurants zijn geselecteerd op hun 

professionaliteit, het respect voor seizoensproducten, het 

gebruik van streekprodukten en hun know-how. De volgende 

keer dat u in de Ardèche bent moet u beslist eens langs de 

route van « Les étapes savoureuses d’Ardèche » (de 

smakelijke haltes van de Ardèche) rijden.  
  

www.lesetapessavoureuses.fr 
  

www.goutezlardeche.fr 

IN DE WIJNGAARD 
EEN KORTE VEGETATIEVE CYCLUS... 

 Door de zware regenval tijdens het 

voorjaar van 2015 had onze wijngaard 

voldoende watervoorraad om de 

uitzonderlijke zomerhitte te doorstaan.    

De vegetatieve ontwikkeling kwam pas 

laat op gang maar de hoge 

temperaturen hebben de vegetatieve 

cyclus aanzienlijk versneld. De 

gebruikelijke schimmelaantastingen 

hebben geen problemen opgeleverd, maar we hebben ons 

wel zorgen gemaakt over het mogelijke uitbreken van 

Black Rot : een schimmelaantasting die bijna was 

verdwenen en die oogstbedreigend kan zijn. We hebben 

hard gewerkt in de wijngaard en de wijnplanten zorgvuldig 

in de gaten gehouden, maar uiteindelijk is de extreme hitte 

onze redding geweest ! 

 ...MET BUITENGEWONE WIJNEN ALS RESULTAAT 
In augustus heeft het precies op het juiste moment een 

beetje geregend. Dat droeg bij aan de perfecte rijpheid van 

uitmuntende druiven en een zeer tevredenstellend 

oogstvolume.  2015 is zonder twijfel een groots wijnjaar !  

 

MERLOT-SYRAH Merlossyrah La cuvée d’Alphonse 


