
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ONZE LEVERINGSTOURNEES 
 IN DE OMTREK VAN DE AANLEGPLAATSEN VAN AAK ALIZARINE 

   

Ondanks de onverwachte hoge waterstand van de Seine in juni 

2016 is de samenwerking tussen Denis en de Alizarine dit jaar 

goed verlopen. Er werden meer dan 60 paletten met onze wijn 

over afstanden tussen 650 en 1000 km 

via de waterwegen vervoerd. 

De leveringen vinden plaats in de 

omtrek van de vaarroute van de 

Alizarine, waardoor Denis uiteindelijk 

minder kilometers met de bestelbus 

hoeft te rijden.  

Denis nodigt u dit jaar uit om 

afhankelijk van uw woonplaats en 

wanneer mogelijk, uw bestellingen af 

te halen bij de wijnleveringen die hij 

organiseert bij wijnwinkels, Biocoop-

winkels of aan boord van de Alizarine. 

U zult daar tijdig per email informatie 

over ontvangen, maar u kunt de data 

ook vinden op de actuele pagina van onze website.  

Deze wijnproeverijen/leveringen vinden plaats in de regio's Ile-

de-France, Grand-Est, Normandië, Hauts-de-France en in de 

Benelux. 

Als u niet al te ver van Denis' route woont, zal hij eventueel bij 

u aan huis kunnen leveren. Het organiseren van 

wijnproeverijen vergt echter tijd waardoor het niet meer zo 

eenvoudig is om hele regio's te doorkruisen. Maar vraagt u 

gerust of een levering mogelijk is.  

   Het leven op de 
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NIEUWS VAN HET TEAM 
  
  

WISSELINGEN IN DE JONGSTE GELEDEREN  
  

  

Na bijna 10 jaar op de Mas d'Intras gewerkt te hebben gaat 

Aurélien zich als wijnboer vestigen op de wijngaarden van 

zijn vader, in het naburige dorp Gras. Hij begon als 15-jarige 

leerjongen bij ons… en is sindsdien behoorlijk gegroeid, zowel 

in centimeters als in ervaring !! We gaan zijn vrolijke en 

warme persoonlijkheid zeker missen.  

Cyril, neefje van Denis, besloot in September 2016 te stoppen 

met zijn opleiding aan de Agrarische School in Orange en 

daarmee ook een eind te maken aan zijn leercontract bij ons. 

Hij is niet meer gepassioneerd door de wijnwereld en wil zich 

heroriënteren.  

Vanwege het vertrek van Aurélien en Cyril 

hebben Sébastien en Denis de jonge Hugo uit 

Saint-Remèze aangenomen. Hugo is de 

achterkleinzoon van René, de oudste broer 

van Alphonse ( de vader van Denis) en van 

Marguerite (de moeder van Sébastien). Hij is 

18 jaar en hoewel hij is opgeleid als metaalbewerker wil hij 

graag in de wijngaarden 

werken, net als zijn vader. 

We zijn blij een jonge 

enthousiaste medewerker in 

ons team op te nemen ! 

De rest van het team 

(Raphaël, Sonia, Ida en Marie

-Juienne )blijft onveranderd.  
 

 

 

 

Het arriveren van onze achter-achter-neef Hugo (hij is van de 

generatie van de kinderen van onze 

kinderen…) is een mooie gelegenheid 

om u de foto's te laten zien van zijn 

overgrootvader René. Hier ziet u René 

tijdens de oogst van 1941 in Intras, en 

in 1943 op de eerste tractor 

in Intras, de met een 

gasgenerator functione-

rende Fordson van de 

buren. 

14 jaar oud 

1941 

         Onze opa Félix 

    en zijn zoon René  

1943 

16 jaar oud 



 

Door de overvloedige regenval leek de aankomende oogst zeer 

groot te worden waardoor veel werk 'in het groen' 

noodzakelijk was. Door handmatig ontbladeren en uitdunnen 

aan het begin van de zomer bleef 

de buitensporige groei binnen de 

perken en kon de wind goed om 

de door hagel geraakte druiven 

waaien. 

Het eind van de zomer was 

gelukkig bijzonder warm en zonnig 

IN DE KELDER 
EEN ONGECOMPLICEERD EN GENEREUS MILLESIME 

  

  

Na een arbeidsintensief seizoen in de wijngaard, zorgden de 

perfecte sanitaire staat van de 

druiven en de optimale rijpheid 

voor een snelle start van het 

gistingsproces. In de kelder bleek 

millesime 2016 uiteindelijk 

gedweeër dan in de wijngaard. 

De wijnen zijn aromatisch en 

gulzig… een puur genot !   

 

NIEUWE EFFICIËNTERE TANKS 
Om een begin te maken met de vernieuwing van het 

verouderende materiaal hebben we net voor de oogst twee 

nieuwe tanks aangekocht.  

Ze zijn van electrolytisch 

gepolijst roestvrij staal waardoor 

ze gemakkelijk schoon zijn te 

maken. De thermische isolatie 

maakt het sturen van de gisting 

eenvoudiger en beperkt het 

energieverbruik. 

Door de vlottende deksels 

kunnen de volumes beter beheerd worden.  

Er zullen zeker nog meer van deze RVS tanks 

volgen dit jaar, evenals een nieuwe pomp 

met dubbele, draaiende zuigers die de 

wijn op een nog zachtere manier door de 

kelder moeten leiden. 

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  

HET FYTO-ZUIVERINGSSTATION 
  

Een duurzaam en collectief project 
  

Sinds 2015 is onze kelder uitgerust met een 

v o o r z u i v e r i n g s s y s t e e m  v a n 

afvalwater, dat weer verbonden is 

aan een fyto-zuiveringsstation. Dit 

ecologische project is uitgevoerd in 

samenwerking met de gemeente en met de inwoners van 

Intras. Dankzij financiële steun van diverse instellingen bleven 

de kosten van deze intelligente en duurzame investering voor 

elk huishouden gelijk aan die van een individuele 

zuiveringsinstallatie. En daar zijn we best dankbaar voor !  

IN DE WIJNGAARD 
EEN LATE EN MOEIZAME VEGETATIEVE CYCLUS 

  

Ondanks een relatief zachte 

winter liet het begin van de 

groei op zich wachten. De 

t e m p e r a t u r e n  b l e v e n 

ongewoon laag in maart en de 

zon liet zich maar weinig zien. 

Door het koude en natte 

voorjaar dat volgde was de 

ziektedruk hoog en moest er 

intensief gewerkt worden in de 

wijngaard om de situatie onder controle te houden. 

ONZE OPEN DAGEN 
  

NAAR EEN ANDERE DATUM VERZET! 
  

17 jaar geleden kozen we ervoor om het begin van het nieuwe 

seizoen in te luiden door ieder eerste weekend van maart onze 

Open Dagen te organiseren. De wijnen waren klaar om 

geproefd te worden en Denis was nog niet op pad voor de 

wijnleveringen.                   Onze wijnen worden tegenwoordig anders 

gevinifieerd en daar is meer tijd voor nodig. Daarbij was het 

ook ingewikkeld om de wijnen voor begin maart te bottelen. 

Om deze verschillende redenen hebben we ervoor gekozen de 

Open Dagen te verschuiven naar het 

 

  

 

 

 Tijdens dit weekend kunnen we u al onze wijnen presenteren, 

waaronder de wijnen zonder sulfiet, en de witte en rosé wijnen 

van het fantastische wijnjaar 2016. Omdat  in mei de dagen 

langer en de temperaturen zachter zijn,  kunnen we ook wat 

nieuwe activiteiten organiseren.  

HEMELVAARTSWEEKEND : 

vrijdag 26 en zaterdag 27 mei 2017 

REUNIE VAN DE FAMILIE ROBERT 
  

Eind augustus 2016 ontvingen we ruim 90 familieleden, 

afstammelingen van 7 generaties van de familie ROBERT. 

Onze grootvader Félix ROBERT kwam in 1925 naar Intras om 

te trouwen met Marthe, de dochter van Isidora en Ferdinand 

TOURNAYRE. Félix was geboren in 

Saint-Martin-sur-Lavezon, en het 

waren de nakomelingen van zijn 

grootouders en hun vier kinderen 

die deze geweldige familie reünie 

hebben bijgewoond. 

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 7 personen. Er kan 

een studio voor 2 personen bij gehuurd 

worden. Het tarief varieert van 450 tot 

550 € per week, afhankelijk van het 

seizoen, de schoonmaak is inbegrepen. 

U vindt  meer 

informatie wanneer u 

op internet zoekt naar 

'acceuil paysan intras'.  


