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Nieuwsbrief n° 2 van Denis 

Vakantie in Valvignères  
Als u geïnteresseerd bent uw vakantie door te brengen 
in onze prachtige vallei, vraag ons dan om het kleine 
document dat wij hebben gemaakt om u te informeren 
over de rustgevende, maar ook spannende vakantie 
die u bij ons kunt doorbrengen. 
Gîtes, Hotel-Restaurants, trektochten, specifieke 
dorpjes, de gemeentecamping van Valvignères... 

Gîte te huur in het lage deel van de Intras  
 

Vanaf juni 2006 verhuurt een van onze buren een 
kleine boerderij, op 500 meter van ons vandaan. 

Bezoek het dorp en haar kleine 
steegjes, maar ook de dorpen 
in de omgeving, zoals Alba-la- 
Romaine, Saint-Montan… 

Valvignères, 
village 

médiéval 

WAT IS HET NIEUWS OP WIJNGEBIED? 
 

 

Sinds de maand december, let Sébastien onophoudelijk 
op de twee opbrengsten, die nu in eikenhouten fusten 
zitten. Een eerste proef, in februari, beloofde veel. Maar 
deze twee opbrengsten, de een "bordelaise", en de 
ander "régionale", zullen niet voor het einde van 2006 
uit de vaten komen. De wijn heeft de tijd nodig, ondanks 
ons ongeduld! Een van de opbrengsten is op basis van 
Carignan, Syrah en Grenache… meer kan ik u er nu 
niet over zeggen....  

Montagnère blanc en Isidora rosé 2005, 
Cabernet-Sauvignon 2004...  

 

… nieuwe wijnen zullen verschijnen in deze maand 
maart, maar de uitstekende Helviens 2004, Merlot 01-
02, Alphonse 2002, Rustique, Syrah 02-03 (onder 
andere)… blijven actueel. Het nodige om alle 
lekkerbekken te verwennen en dat alles met een 
prettige prijskwaliteit verhouding. 

Denis & Emmanuel ROBERT & Sébastien PRADAL - GAEC du Mas d'Intras 
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Twee uitstekende 
Hotel-restaurants 

In het dorp Valvignères  
 

Wij hebben ze voor u uitgetest… en 
wij bevelen ze bij u aan! Een verblijf in 
Valvignères kan uitstekend worden 
gecombineerd met het thema 
gastronomie. Laat u verleiden door 
klassieke, soms verrassende, maar 
zeer verfijnde gerechten. 



WIE ZIJN WIJ IN 2006?  
 

Bij het overlijden van zijn ouders, in 1965 is het 
eeuwenoude familiebezit door zijn 6 broers en zussen 
gegeven aan Alphonse, die er al vanaf zijn veertiende jaar 
werkzaam was (1943). Zijn ambities lager hoger dan 
alleen het produceren van druiven, daarom hebben 
Alphonse en Françoise in 1982 de "Mas d'Intras" 
gecreëerd. Met hun 76 en 74 zijn Alphonse en Françoise 
nu met pensioen, maar zij staan altijd klaar om waar nodig 
de helpende hand te verlenen. 

WIE WERKEN ER BIJ DE MAS D’INTRAS IN 2006 ?  
Wij zijn met z’n vieren.  Denis en Emmanuel zijn in het 
begin van de jaren 1990 gekomen, evenals Magalie, de 
vrouw van Emmanuel, thans onze enige werkneemster. 
Sébastien, de zoon van de jongste zus van Alphonse 
heeft zich begin 2005 als compagnon bij ons gevoegd. 

Sébastien Denis 

Emmanuel Magalie 

Alphonse Françoise 

Emmanuel heeft de verantwoordelijkheid over het 
materieel en de wijngaarden, waar hij samen met 
Sébastien en Magalie werkzaam is.  
Sébastien houdt zich bezig met het bottelen en de 
kelder, waar hij door Magalie wordt bijgestaan.  
Magalie doet het kantoorwerk en serveert in de kelder, 
waar ieder van ons bij toerbeurt aanwezig is.  
Denis taak is de verkoop en de levering in Frankrijk en 
Noord-Europa.  

La Maison familiale 
du Mas d'Intras 

DE ANDERE FAMILIELEDEN 
 
 

Het werk van een wijnboer bestaat uit goed gevulde 
dagen, maar er moet ook aan het nageslacht worden 
gedacht! 

Cyril – zoon van Magalie en Emmanuel -, en Vincent 
– zoon van Valérie en Denis -, zij nu beiden 7 jaar oud 
en zitten op school in Valvignères. 

Marina, dochter van 
M a g a l i e    e n 
Emmanuel, is 9 jaar 
oud en zit ook op 
school in Valvignères. 

WIJNGAARDEN, WIJN, MILIEU 
 
 

Wij gaan door het milieubewust produceren, maar de 
huidige stand van zaken op wijngebied dwingt ons er 
toe, niet te hard van stapel te lopen.  
In 2005 hebben wij grote stappen vooruit gemaakt, in 
het bijzonder met de aanschaf van de "Tournesol" het 
apparaat, waarmee wij de grond bewerken.  
Maar het jaar 2006 moet een jaar pauze zijn en onze 
overgang naar een volledig biologisch bedrijf zal dit jaar 
niet plaats vinden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze belangrijkste huidige acties voor een beter milieu: 
- De wijngaarden worden tussen de rijen met gras 
ingezaaid en van onkruid ontdaan zonder het gebruik 
van chemische middelen, door een ploegmachine met 
de naam "tournesol" (zie foto’s hieronder). 
- Doordachte bescherming van de wijngaard door te 
proberen de hoeveelheid schimmelwerende 
middelen te verlagen.  
- Behalve bij hoge uitzondering (1 op de 10 
jaar op 1 ha) gebruiken wij geen 
insecticiden meer.  
- Voor de vinificatie van de rode wijn gebruiken wij 
zonne-energie. Dit proces vraagt veel calorieën.  
- Wij bottelen onze wijn zonder toevoeging van 
producten, behalve een minimum aan sulfaten. 
De rode wijnen worden niet gefilterd.  
- Wij gebruiken lichte flessen en daarmee 
besparen wij jaarlijks 10 à 20 ton glas 
(productie, transport, hergebruik…). 
- Wij sluiten onze dozen wijn met een plakband, waarin 
geen PVC verwerkt zit. 
- ...en nog heel wat andere dingen, die bij elkaar 
opgeteld, naar onze mening bijdragen aan een 
verbetering van het milieu en onze gezondheid.  

Eindelijk water! 
Na drie jaar droogte is onze grond eindelijk 
weer besproeid door sneeuw en regen. 
Het is modderig, maar het doet de natuur 
zoveel goed!!! 

Camille, dochter 
van Valérie en 
Denis, is 5 jaar oud 
en gaat naar school 
in Valvignères.  

Marie-Julienne, de partner van 
Sébas t ien ,  werk t  i n  een 
geitenkaashandel, en komt graag 
langs bij de Mas d’Intras om ons 
bij ons werk te ondersteunen.  
Sébastien en Marie-Ju wonen in 
het dorp Valvignères. 

Valérie, de vrouw 
van Denis is 
onderwi j zeres . 
Hallo, huiswerk 
voor de vakantie-
periode… ☺ 


