
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 La Val dei Preti som afgø-

rende skubbede grænserne for hvad der ansås for mu-

ligt i Roero og som i egenart og kvalitet åbenlyst ud-

fordrede vinene fra Langhe. I 1996 producerede han 

den første Roero Ròche d’Ampsèj, en særdeles ambiti-

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

og som for alvor markerede hans opfattelse af, at om-

rådet har en egen, anerkendelsesværdig identitet. 

Matteo gik bort i 2001, under tragiske omstændighe-

der, men ejendommen føres sikkert videre af hans en-

ke Ornella, helt i Matteos ånd. Hun assisteres af vin-

mageren 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. 

 

Ordet Anthos kommer fra oldgræsk og er navnet på 

en nu tabt tragedie af dramatikeren Agathon. Stykket 

behandles i den Første Bog af Poetikken, skrevet af 

Aristoteles. Anthos betyder blomst og Anthos passito 

er en sød, rød vin, som fremstilles på 100% Brachetto, 

der er kendt for sine enestående rosendufte og et ud-

talt jordbærpræg. Druerne håndhøstes i midten af 

september og lægges i åbne tørringskasser i 2-3 måne-

der, hvor de dehydrerer og skrumper til rosiner, der 

så siden vinificeres. Vinen bereder et veritabelt drama 

for sanserne: Det er en aldeles betagende dessert- eller 

meditationsvin, hvis intense aromatiske profil yder-

mere fremhæves af Roeros sandede jorder. Vinen pro-

duceres fra minimale høstudbytter og er officielt uden 

årgang, men altid fra en enkelt årgang. Prøv den til 

chokolademousse, Tarte Tatin eller for sig selv. 

LOKALITET 

Udvalgte marker i Canale, Roero 

 

TYPE  

Sød, rød dessertvin 

 

DRUER 

100% Brachetto, lokalt også 

kendt som Birbèt, håndhøstede.  

 

UDBYTTE 

10 hl/ha 

 

DYRKNINGSFORM 

Tilstræbt økologisk landbrug. 

Guyot-opbinding. 

 

ÅRLIG PRODUKTION 

Ca. 2.500 halvflasker i de år den 

kan produceres. 

 

FRA MOST TIL VIN  

Gæring på temperaturkontrol-

lerede ståltanke i 20 dage, med 6-

7 dages maceration. Efterfølgen-

de lagres vinen 8 måneder på 

franske barriques.  

 

OPLEVELSEN  

Antik granatrød. Roser og 

jordbær forenes med noter af 

tørrede druer og frugter. Dyb, 

nuanceret, men også elegant. 

Stor egenartethed. I munden 

sødmefuld og med friskhed og 

ubestridelig intensitet. 

 

ASSOCIATIONER 

• Friske og visne roser 

• Jordbær, konfiterede jordbær 

• Ribs, kirsebær, urter, vanillin 

• Tørrede druer og frugter 

 

SERVERING  

• Lettere chokoladedesserter 

• Vino da meditazione 

 

Serveringstemperatur: 5-8° C. 

 

POTENTIALE  

Drikkes for sin relative ungdom 

og indtil 10+ år efter frigivelse. 

 
www.Matteocorreggia.com 

 

     Anthos Passito Vino rosso da uve apassite Matteo Correggia  

Anthos - Blomst. 

 

Sanseappellerende sød rød 

dessertvin på Brachetto-druen. 

 

Smuk ledsager til sommerens 

modne bær. 

 

 

 

 


