A budapesti Földművelésügyi Minisztérium elutasítása miatt valószínűleg
osztrák Hagyományos Különleges Termékként regisztrálják a kürtőskalácsot az Európai Unióban

A Nemzetközi Kürtőskalács Szaktestület 2013 óta tevékenykedik annak érdekében, hogy a hagyományos recept
alapján készülő kürtőskalács, amely a világ legismertebb, öt kontinensen sütött magyar gasztronómiai
különlegessége, Európai Hagyományos Különleges Termék elismerést nyerjen. Ez az elismerés az Európa számos
országában tevékenykedő, tisztességes kürtőskalács sütők számára gazdasági hasznot, a silány termékeket
előállító csalók számára viszont semmi jót nem jelentene.
Sajnos a Fazekas Sándor vezette Földművelésügyi Minisztérium mindvégig a hamisítók pártját fogta, és minden
elképzelhető módon gáncsolta a kezdeményezéseinket. Hogy néhány befolyásos, de a hagyományos
kürtőskalácsot hírből sem ismerő vállalkozót védjen, Fazekas még attól sem riadt vissza, hogy a regisztráció jogát
megpróbálja a román kormánynak átjátszani („Fazekas-terv”). Ekkor ugyanis a magyarországi és az európai
minőségellenőrzés nem lenne olyan hatékony. Ez a hozzáállás mélységes felháborodást szült a Székelyföldön, és
a Fazekas-terv egy időre lekerült a napirendről. Idén látszólag elindultak a magyar regisztráció érdekében tett
lépések. Sajnos az örömünk korainak bizonyult, mert december 1-én kézhez kaptuk Fazekas miniszter elutasító
határozatát.
Ebben egy, a hamisítást nyíltan felvállaló szöveg ismétlődik szóról szóra nyolc (!) alkalommal. Az értékesebb
összetevők kispórlásával készülő, „profitmaximalizált” termékeket készítő vállalkozók befolyása döntőnek
bizonyult. Még abba sem egyeztek bele, hogy az olcsóbb termékek csomagolására kötelező legyen kiírni az erdélyi
sütők által javasolt vásári jelzőt. Arról pedig, hogy csomagolt termékeiken a készítés időpontját is feltüntessék ami több országban, így Romániában is kötelező-, hallani sem akartak. A Minisztérium nemzeti értékeink és
hagyományaink védelme, a fogyasztók igényei helyett inkább csaló sleppje gazdasági érdekeit tartja szem előtt.
A Nemzetközi Kürtőskalács Szaktestület szeretné elkerülni a Fazekas-terv megvalósulását, vagyis azt, hogy a
kürtőskalácsot román termékként regisztrálják az Európai Unióban. A budapesti Földművelési Minisztérium a
nemzetimázs és a turisztika szempontjából is jelentőséggel bíró értékeket semmibe vevő, az erdélyi magyarságot
arcul csapó, az idegenforgalomnak is károkat okozó döntését másodszorra is peres úton támadtuk meg.
A román bejegyzést, vagyis a Fazekas-terv megvalósulását megelőzendő az illetékes osztrák minisztériumhoz
fordultunk a kürtőskalács EU-HKT bejegyeztetése érdekében. Az osztrák bejegyzést a két nép közös történelme
mellet az is indokolja, hogy a kürtőskalács kialakulásának utolsó fontos lépései az Osztrák-Magyar Monarchia
idején történtek, és a sütemény őse is osztrák közvetítéssel jutott el a Kárpát-Medencébe.
Az Osztrák Kormány illetékeseivel folytatott tárgyalások zökkenőmentesen haladnak. Itt nem korrupt
érdekcsoportok befolyásolnak tisztességtelen és arrogáns minisztériumi tisztségviselőket, és nem a mindenütt
visszaköszönő legalizált korrupcióval, butasággal és szakmaiatlansággal kell szembenézzünk. Ellenkezőleg,
kizárólag a szakmai, gasztronómiatörténeti érvek számítanak. Reméljük azonban, hogy perünkkel még idejében
sikerül jobb belátásra bírni a magyar Földművelésügyi Minisztériumot.
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