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It lia, en 8uerra
contra els’pubs’
BARRIL.
AIslocalsdel Regne
Units’haposatdemoda
vendre
canyes
de
’prosecco’
NORMA,
El fam6s
vi escum6s
nom~s
potserservitenles ampolles
originalsRESPOSTA,
EIs productors
amenacen
d’em)rendreaccions
legals
ROMA
arcus Hilton ~s el
Wakefield, a pots
quilbmetres al sud
gne Unit. Fauns
tres mesosva decidir aprofitm¯ que
elprosecco esth molt de modaent~e eljovent brit~tnic iva tenir una
idea extravagant: omplir-ne barrils, corn els de cervesa, ivendre
canyes de prosecco.
I~ idea de Hilton va ser molt
ben rebudapels clients, ila novetat
va cSrrer comla pSlvora a trav~s de
les xaixes socials ambl’etiqueta
#ProsoccoO~Tap.Corn no podia
ser d’una altra manera, de seguida
altres pubs en van seguir l’exemple, iles canyes de proseccovm~esdevenirl’filtim crit. E1diari Daily
Mailes va fer ress5 de la nova modaiva pub]icar m~article el 5 de
desembm
en qu~ convidava els lectors a fer u~a ruta pels pubs que
oferien proseccoen bm~l, corn si
fos la cosa m~snormal del mSn.
"Molt m~seconSmic,i lleugera-

’ment m~sdolg que el xa~npany
-escrivia el Daily Mail-, el prosecco ofereix la possibilitat de passar
una vet]]ada efervescent en companyimLa popularitat d’aquest vi
ha crescut tan de pressa que els
pubsiron decidit servir-lo en bmTil.
Desenesde locals ja han inst al.lat
els apa~el]snecessaris per oferir
les bombollesitalianes a quatre
lllures la gerra."I hi afegia: "Els
consumidorsap~ecien molt la idea
perqu~els permetestalviar, ja que
una ampolla costa corn a minim20
lliures." L’article va arribar fins a
Italia, on va fer enfadar els producto~ de prosecco, que van emetre
un comunicat en qu~ recordavan
que el seu producteester protegit
per llei-des de12009-i ~s il-legal
vendre’la granel o en b am~l.E1
proseccoha de sor servit de tal manera que els segells queen garauteixen la qualit at i proced~ncia
siguinvisibles. ]~s a dir, en la seva
ampol]aoriginal.
Els productorsitalians van ex~gir al diari queretires rarticle, ja
que eonsideravenque estava incitant al frau, i elDaily Mailnova te~tir m~sremeique elimniar l’enlla0
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del seu ]loc web.Per5a~nb]a retirada de l’article no es va resoldre el
problema, ja que elspubs continuen venent elprosecco en forma
de canyes al costat de les cerveses.
I ~s per aLx5que les associacions
de productors, els consorcis de
tutela de les diverses denombmcions d’origeni el Ministeri d’Agricultura italia han iniciat una batalla contra els pubsanglesos, i
han amenagat d’emprendre accions legals sila cosa no s’atura. De
moment,les queixes ja ban estat
transmeses ala Comissi5 Europea
a tray, s de tres europarlamentaris
del Partit Dembcrataitalih.
"Aquestapr~ctica s’ha d’eradicar,
perqu~ no nom~sperjudica els cellers italians -opina Stefano Zanette, p~esident del Consorcide
Tute]a del Prosecco-, sin5 tamb~
els consumidorsaz~lesos, que probablement estan bevent una mah
imitaci5 de proseccoi ni ho saben." I ds que l’~x~t del proseccoha
generat una al]au d’imitacions arreu del mSn,sobretot procedents
del Brasil iAustrhlia, ambnoms
que miren d’aproximar-sea l’origi~al comara secco i rossecco. ¯

