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A gastronomia francesa – alguns elementos 

 

A cozinha francesa é mundialmente conhecida pela sua qualidade e diversidade. Fruto de 
uma herança secular excepcional, ela está, no entanto, em constante evolução graças aos 
Chefs que não param de a reinventar. 

Do Norte à Provença, da Bretanha à Alsácia, passando pela Borgonha, pelo Sudoeste ou, 
ainda, pela Córsega, existe no país uma grande diversidade e riqueza no domínio da 
gastronomia. Todas as regiões de França convidam a saborear as suas especialidades em 
momentos de partilha e convivialidade, através de uma refeição gastronómica francesa, 
considerada Património Imaterial da Humanidade pela UNESCO desde 2010. 

A refeição à francesa faz parte da “art de vivre” francesa e, por isso, a cozinha francesa é 
única no mundo. 

 

1. Em 2010, a UNESCO incluiu pela primeira vez a gastronomia na lista do 
Património Imaterial da Humanidade.  

Todos os ingredientes da cozinha francesa contribuíram para esta escolha: 

- A compra de bons produtos, preferencialmente locais e cujos sabores se harmonizam 
entre si; 

- A escolha cuidadosa dos menus, um reflexo da diversidade das regiões francesas e dos 
terroirs; 

- A combinação entre comida e vinhos; 
- A decoração da mesa; 
- A convivência. 

 

 



A gastronomia francesa está sempre presente em momentos importantes de celebração. 

Nascimentos, casamentos, aniversários, êxitos, reencontros… Em todas as circunstâncias 
felizes da existência, os Franceses reúnem-se à volta de uma boa mesa. Pode ser uma 
refeição entre amigos, um almoço de negócios ou um banquete. A refeição realça a 
convivência, o humanismo da mesa e o prazer de estar com os outros. 

A nossa gastronomia é geralmente acompanhada pelo bom serviço "à la française" 

A refeição gastronómica francesa representa uma verdadeira cerimónia, uma sucessão de 
rituais invariáveis, com a conversa como pano de fundo. Começa por um aperitivo e termina 
com um digestivo e, entre os dois, há pelo menos quatro pratos: uma entrada, um prato de 
peixe e/ou de carne, queijo e sobremesa. Tudo acompanhado de pão e vinhos combinados 
com cada prato. 

A degustação é uma sucessão de gestos específicos em que são utilizados todos os sentidos: o 
olfacto através de todos os bons aromas provenientes da cozinha, a vista que desfruta da 
decoração da mesa e a apresentação dos pratos. Depois, à medida que são apresentados os 
pratos, entram em acção o gosto e, ao mesmo tempo, o tacto e o ouvido. 

 

2. A gastronomia francesa é uma herança secular 

A grande culinária francesa conquistou toda a sua importância durante o reinado de LuísXIV. 
A refeição tornou-se uma verdadeira representação teatral orquestrada pelo maître. O serviço 
à francesa conheceu o seu auge no século XVIII. Reconhecido internacionalmente, este 
serviço permitiu estruturar a refeição que se inicia com as bebidas e as entradas, sempre 
seguidas dos assados, e que termina com os entremets e as sobremesas 

A moda dos restaurantes 

Foi preciso esperar pela Revolução Francesa para que o serviço à mesa surgisse nos 
restaurantes. Dos 100 restaurantes existentes até a Revolução, passou a haver 600 durante o 
Império e 3.000 durante a Restauração.  

Da ciência à arte culinária 

No século XVIII, os cozinheiros quiseram destacar o que havia de melhor e mais requintado, 
procurando combinar ou separar os produtos para conseguirem a máxima harmonia entre os 
sabores. No início do século XX, Auguste Escoffier passa a inovar com uma nova forma de 
apreciar a refeição através de uma apresentação dos pratos mais simples e natural. 

Os anos sessenta são marcados pelos Chefs franceses, os maiores cozinheiros na altura. Paul 
Bocuse, eleito o Chef do século e criador do concurso internacional Le Bocuse d'Or, 
colaborou no aparecimento da profissão de Chef e trabalhou para o reconhecimento 
internacional da gastronomia francesa. 



Michel Guérard virá a ser o responsável pelos fundamentos da Nouvelle Cuisine, pondo em 
causa a abundância da manteiga e das natas. Outros Chefs, como os irmãos Troisgros, Alain 
Chapel e George Blanc também marcaram esta época. 

No final do século XX, Alain Ducasse, Guy Savoy, Joël Robuchon e Michel Troisgros 
representavam apenas uma parte dos ilustres Chefs que souberam aprimorar a herança do 
passado e valorizar os produtos regionais. Agora, no início do século XXI, a profissão de 
Chef tornou-se mais diversificada com a destacada presença de mulheres que conquistaram 
prémios, distinções como estrelas Michelin (Anne-Sophie Pic). 

 

3. A gastronomia francesa é também inovadora 

A criatividade dos Chefs, os novos modos de preparação, a globalização, o desenvolvimento 
sustentável... A gastronomia francesa está em constante evolução.  

- A culinária de fusão, rica em cores e sabores 

A "comida de fusão" que nasceu nos anos setenta na Austrália e nos Estados Unidos e que 
consiste em misturar sabores provenientes de diferentes países, está na moda 
acompanhando, assim, a globalização.  

- Os clássicos revisitados 

Diversos Chefs reinventam os grandes clássicos da gastronomia francesa, com a finalidade 
de transmitirem as receitas tradicionais, adaptando-as aos nossos modos de vida 
contemporâneos pensando, principalmente, em técnicas rápidas de execução. 

Ex: No “Cigale Récamier”, em Paris, o soufflé de queijo é reinventado de milhares de 
maneiras diferentes. 

- Os alimentos orgânicos e locais  

Comer alimentos orgânicos começou a ser um hábito difundido na gastronomia francesa. 
Desde então, junta-se a este facto o princípio da culinária local à base de alimentos da época 
(geralmente orgânicos) e de produtos encontrados num raio inferior a 250 km da área de 
residência. Na região parisiense, a marca "Des produits d'ici, cuisinés ici" (produtos daqui, 
preparados aqui) é a primeira a distinguir os restaurantes que propõem uma culinária à base de 
produtos locais. 

 


