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Professor Cescon 

Pinot Grigio 

Druif: 100% Pinot Grigio 

Terroir:  Mengsel van mineralige klei met oude 

rivierafzettingen, Treviso, maar dan 

Noord-Oostelijk van Venetië 

Vinificatie: Heel zachte persing, fermentatie op 

15° met geselecteerde gisten 

Kleur:  Bleek strogeel 

Neus:  Droog hooi, wat bloemige duftigheid, 

lichte net-rijpe citroen met een 

limoenkantje 

Smaak: Een voortzetting van de neus. In de 

finish, na een licht citroenbittertje, nog 

wat mineraligheid die heel in de verte 

herinneringen aan zilte zeewier 

oproept 

Bij:  Als apéritief, of bij lichte voorgerech-

ten met asperges (ook groene met 

zalm) en vis (met klare of lichte witte 

saus, niet te log), of bij andere lichtere 

gerechten waar een klein beetje munt 

en/of pistache in zit 

Temperatuur: 10°-12° 
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Professor Cescon: gestudeerde passione 
Eind jaren '50 had Ivan Cescon een prima baan als bioloog, researcher en 

professor aan de universiteit van Milaan. Maar zijn gedachten gingen telkens 

weer terug naar zijn geboortestreek. Toen in zijn functies de wijnbouw en het 

wijnmaken een steeds grote plaats gingen innemen, hakte hij de knoop 

door en ging hij zich, met hulp van zijn familie, in Salgareda full-time en 

professioneel toeleggen op het maken van de best mogelijke wijnen. 

Hier, in het geboortedorp van zijn vrouw, richtte hij zich op het volgens de 

regels der kunst, en kunde, herontwikkelen van de lokale, toen bijna uitge-

storven Raboso-druif. Die is nu, naast andere bekendere druiven, nu een 

speerpunt van de Professor Cescon range. Inmiddels twee à drie generaties 

verder, zet nog steeds de hele familie zich met hart en ziel in voor het 

uitbouwen van het bedrijf. 

 

 

 

En het zijn inderdaad stukjes snoeisel uit de wijngaarden die met lint aan de 

flessen zijn geknoopt. Dat levert weer werk voor nijvere handen, in dit geval 

van twee oma'tjes uit de buurt die er zo wordt gezegd groot plezier in 

hebben. 
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