
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da den unge Matteo Correggia i 1985 overtog den ej-

endom i Canale i Roero, der i 5 generationer havde 

været i familiens eje, indvarslede det samtidig en ny-

orientering. Overgangen fra anonym drueleverandør 

til selvstændig vinproducent skete i 1987 da Matteo 

flaskede den første årgang under eget navn. Inspireret 

og hjulpet af Elio Altare indførtes nye dyrkningsmeto-

der og teknologi og Matteo viste snart, at han var en 

særdeles talentfuld viticoltore og vinmager. Fra Cana-

les udpræget sand-og silt-holdige jorder skabte han 

de mesterlige enkeltmarks-vine Barbera d’Alba Bricco 

Marun og Nebbiolo d’Alba Val dei Preti som afgøren-

de skubbede grænserne for hvad der ansås for muligt 

i Roero og som i egenart og kvalitet åbenlyst udford-

rede vinene fra Langhe. I 1996 producerede han den 

første Roero Ròche d’Ampsèj, en særdeles ambitiøs 

vin på Nebbiolo, der gjorde brug af Roero-navnet og 

som for alvor markerede hans opfattelse af, at områ-

det har en egen, anerkendelsesværdig identitet. Mat-

teo gik bort i 2001, under tragiske omstændigheder, 

men ejendommen føres sikkert videre af hans enke 

Ornella, helt i Matteos ånd. Hun assisteres af vinma-

geren Luca Rostagno og den ældste søn Giovanni 

Correggia, der er uddannet fra ønologskolen i Alba. I 

dag producerer familien i omegnen af 130.000 flasker 

årligt, fra lidt over 20 ha vinmarker. Landbruget be-

skrives som ”naturligt og bæredygtigt når det er mu-

ligt” og kan karakteriseres som økologisk. 

 

Arneis var næsten glemt og udryddet da Bruno Gia-

cosa og Vietti i 1970’erne genopdagede druen og brag-

te den tilbage i forbrugernes søgelys. Siden har den 

vundet udbredelse og en vis popularitet, der rækker 

ud over det lokale, og den når sit absolut ypperste i 

Roero, hvor den først fik DOC- og siden DOCG status 

i 2004. Druen kan være lidt vanskelig at dyrke og den 

har typisk lette, delikate, friske og urtede aromaer, 

men samtidig rigelig krop og alkohol. Det er en vin 

med umiddelbar appel, der fungerer godt til mange 

retter i Langhe-køkkenet. Correggia laver en primær-

frugtig version af Roero Arneis, der kun lagrer på stål, 

for at opnå og bevare de friske og uforvanskede aro-

maer. De 35-40 år gamle planter er med til at give vi-

nen særpræg og karakter og det er en dejlig sommer-

lig hvidvin, der skal nydes i ungdommens klæder. 

 

LOKALITET 

Udvalgte marker i Canale, Roero 

 

TYPE  

Hvidvin 

 

DRUER 

100% Arneis, håndhøstede.  

 

UDBYTTE 

60 hl/ha 

 

DYRKNINGSFORM 

Tilstræbt økologisk landbrug. 

Guyot-opbinding. 

 

ÅRLIG PRODUKTION 

Ca. 25.000 flasker årligt. 

 

FRA MOST TIL VIN  

Druerne presses let og gæres på 

temperaturkontrollerede 

ståltanke. Efterfølgende lagres 

vinen 6 måneder på ståltanke på 

bærmen, med jævnlig batônnage 

eller omrøring.  

 

OPLEVELSEN  

Strågul. Noter af blomster, 

citrus og melon. Let til middel-

fyldig og primærfrugtig hvidvin 

med friskhed og god smags-

længde. 

 

ASSOCIATIONER 

• Hvide blomster, mispel 

• Citrus, pære, melon  

• Ananas, urter 

 

SERVERING  

• Aperitif 

• Lettere fiskeretter 

• Frittata (omelet) med kartofler 

• Grøntsagsgratin 

• Carne cruda (Piemontesisk 

tartar) 

 

Serveringstemperatur: 6-10° C. 

 

POTENTIALE  

Drikkes i sin umiddelbare 

ungdom.  

 
www.matteocorreggia.com 

 

        Roero Arneis DOCG Matteo Correggia  

Roero Arneis. 

 

Arneis er en klassisk lokal druesort, 

man nærmest kun ser i Piemonte.  

 

Det siges, at Arneis er den perfekte 

ledsager til asparges. 

 

 
 

 


