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Vízzé vált a bor Szicíliában
A borászat nem egy névtelen cég Szicília bortérképén - épp ellenkezőleg, termékei nemcsak
Olaszországban, hanem az Egyesült Államokban is megtalálhatók a boltok polcain.

Fotó: Pixabay/illusztráció

A Cantine Simonetti borászat 1977-ben alakult. A Szicília északnyugati részén található
szőlőültetvényeken helyi fajtákat, például nero d'avolát vagy cataratto-t, valamint nemzetközi
fajtákat, például chardonnay-t, cabernet sauvignont vagy merlot-t termesztenek.
A szóban forgó több millió palack "bor" előállításához azonban egyik fajtát sem használták fel,
ahogyan általában a szőlőt sem.
Ehelyett valami egészen mást készített, egyszerűen egy erjesztett folyadékot, amely vízből, nád- és
répacukorból áll. A folyadék megfelelő színének elérése érdekében sötét színű cukrot használtak az
előállításához. Az ilyen "bort" tehát első pillantásra nehéz megkülönböztetni az igazitól, különösen,
ha zöld palackban van. Kétségek csak a gondos kóstolás során merülhetnek fel.
Azonban nem ez volt az, ami megmutatta, hogy valami baj van a "borokkal” - legalábbis nem
azonnal. A csalással foglalkozó rendőrök gyanúját a pincészet biztonsági kamerájának felvételei,
valamint dokumentumok, hívások és szöveges üzenetek elemzése keltette fel.
A csalás leplezésére fiktív cégeket hoztak létre, hogy hamis nyilvántartást vezessenek a szőlő-,
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must- és borszállításokról, valamint egyéb műveletekről.
Ez az álcázás azonban hatástalannak bizonyult.

Fotó: Pixabay/illusztráció

A gyanús üvegeket lefoglalták. Kiderült, hogy tartalmuknak semmi köze a valódi szőlőből készült
borhoz. A cég vezető borászát, valamint nyolc másik borászt az oltalom alatt álló földrajzi jelzések és
eredet megjelölések jogellenes használatával vádolták meg. Azzal is megvádolták őket, hogy nem
eredeti élelmiszer-alapanyagokat állítottak elő és adtak el hitelesnek.
A rendőrség megállapította, hogy a borászatban 2020 óta folyt a hamisítás és azóta több mint
négymillió liter „bor” került forgalomba Olaszország-szerte az üzletekben és vendéglátóhelyeken,
mintegy ötmillió euró értékben. A rendőrség megakadályozta a hamisított palackok értékesítését és
forgalmazását. A hamisításban résztvevőkkel szemben büntető eljárást kezdeményeztek.
Szerző: Sárközi Judit
Közzététel ideje: 2022. 04. 21., csütörtök, 05:35
A forrás webcíme: https://magyarmezogazdasag.hu/2022/04/21/vizze-valt-bor-sziciliaban

2. oldal (összes: 2)

