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Helpen op het landgoed Montesoffio
Wat groeit en bloeit op het landgoed?
Ons landgoed beslaat ruim 6,5 ha, waarvan circa 1,5 ha wijngaard, 3,5 ha. bouwland, 0,5 ha moestuin en
0,5 ha. met fruit- en olijfbomen. Allemaal biologisch en in eigen beheer.
Onze wijngaard met 24 lange rijen wijnstokken van de Moscato druif, waarvan we door Guerrieri in
Piagge (PU) een frisse, licht zoete en bruisende wijn van laten maken.
Op het bouwland hebben de laatste jaren verschillende gewassen gestaan zoals: gerst, linzen en hooi.
Voor de moestuin zijn we nog zoekende naar de beste planten. Meestal hebben we wel tuinbonen,
knoflook, aardappelen, tomaten, snijbiet en meloenen.
In de boomgaard hebben we naast zo’n 100 olijfbomen een heleboel soorten pruimen, appels, abrikozen
waar we een heerlijke jam van maken, en een paar kleine kersen-, vijgen- en notenboompjes.
Vooralsnog zijn er op Montesoffio geen dieren, om de simpele redenen dat we hier nog geen tijd voor
hebben kunnen vinden en omdat we onze handen nog even vrij willen houden om in de winters iets heel
anders te kunnen gaan doen.

Waar kan je ons bij helpen?
Het hele seizoen kunnen we wel hulp gebruiken. Vanaf
begin mei tot begin november moet er veel worden
geklust, gekookt, gesopt, gesnoeid, gewied, gemaaid en
geplukt. Lekker met je handen bezig zijn en de kans om je
verstand op nul te zetten terwijl je van de omgeving en het
uitzicht geniet en luistert naar de vogels die hun nest met
jongen in de wijnstruiken bevoorraden.

En natuurlijk hebben we ook onze oogsttijd! De druiven
worden rond de 2e helft van september geplukt en de
olijven gaan rond eind oktober/begin november van de
boom. In de oogsttijd wordt iedereen opgetrommeld,
familie, vrienden én onze gasten. Gezellig met z’n allen
aan de pluk en daarna een gezamenlijke maaltijd met
een lekker glas wijn.
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Hoe kan je je interesse kenbaar maken?
Persoonsgegevens
Naam: .................................................................................................................................... M / V
Adres: …..…........................................................................................................................................
Postcode: ............................................... Woonplaats: ......................................................................
Geboortedatum: ......................…………. Geboorteplaats: …………………………………………......
Nummer paspoort/id-kaart* ………………… Afgiftedatum: ………………… Plaats: .........................
Telefoon (thuis): ..................................................................................................................................
Telefoon (mobiel/werk): ......................................................................................................................
E-mail: ................................................................................................................................................
Contactpersoon thuis: .........................................................................................................................

Interesse
Ik help graag mee bij het snoeien, zagen, maaien en hakken in voor- of najaar
Ik help graag mee bij het plukken van de olijven in het najaar
Ik help graag mee bij het onderhoud en schoonmaken van en koken op Montesoffio in het seizoen

Informatie
Ik wil informatie ontvangen over:
Overnachtingsmogelijkheden en de kosten
Het op eigen gelegenheid met de auto rijden naar Montesoffio
Vliegen naar Bologna of Ancona
Het reizen met openbaar vervoer naar Montesoffio, incl. transfer van Fano naar Montesoffio

Graag e-mailen: info@montesoffio.com

* Deze gegevens hebben we nodig voor het aanmelden van onze gasten bij de plaatselijke carabinieri

