
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Nebbiolo d’Alba La Val dei Preti, var den første Neb-

biolo-baserede vin, der for alvor viste områdets po-

tentiale for sorten. Matteo lavede den første gang i 

1987 og navnet ændredes i 2010, i overensstemmelse 

med den nye Roero DOCG. Planterne er gamle her, 

mellem 60 og 80+ år, og mange er sat af Matteos bed-

stefar, der også hed Matteo, i 1935. De yder en vin af 

betagende skønhed og kompleksitet, som er både ba-

lanceret og lagringsværdig. Den marine sand- og silt-

holdige jord giver den en forunderlig ekspressivitet 

og delikat sammensathed, der løftes af en varietaltro, 

og præcis tanninstruktur. Det er stadig en af områdets 

fineste og mest elegante vine, der ud over sin umid-

delbare appel også vinder en skøn dybde ved flaske-

lagring. Det er også en mere arketypisk Roero end 

den mere Langhe-lignende Roero Ròche d’Ampsèj. 

LOKALITET 

En privilegeret sydvendt 2,5 ha 

stor mark i Canale, Roero, ca. 

280 moh, med gamle vinplanter. 

 

TYPE  

Rødvin 

 

DRUER 

100% Nebbiolo, håndhøstede.  

 

UDBYTTE 

45 hl/ha 

 

DYRKNINGSFORM 

Tilstræbt økologisk landbrug. 

Guyot-opbinding. 

 

ÅRLIG PRODUKTION 

Ca. 12.000 flasker årligt. 

 

FRA MOST TIL VIN  

Gæring på temperaturkontrol-

lerede ståltanke, med 6-8 dages 

maceration. Efterfølgende 18 må-

neders lagring på 50% nye fran-

ske barriques. 

 

OPLEVELSEN  

Rubinrød farve. Rosenfloral og 

med varietaltro noter af variati-

oner af kirsebær, brombær og 

lysere røde bær. Saftig, spænd-

stig og med udtalt raffinement 

og klasse. 

 

ASSOCIATIONER 

• Roser, violer, røde bær,  

• Syrlige og søde kirsebær 

• Brombær, blåbær, vanillin 

 

SERVERING  

• Fyldt pasta, med svampe 

• Stegt og grillet rødt kød 

• Risotto al tartufo 

• Efterårets fugle- og hår-vildt 

 

Serveringstemperatur: 15-16° C. 

 

POTENTIALE  

Drikkes for sin relative ungdom 

eller indtil 10+ år efter årgangen. 

 
www.Matteocorreggia.com 

 

    Roero La Val dei Preti DOCG Matteo Correggia  

La Val dei Preti – Præsternes dal. 

 

Sandholdige jorde giver en smuk 

floral og feminin karakter, dog med 

klassiske Nebbiolo dyder, som hører 

til. 

 
 

 


