
 
 

 

 

GOÛT DE / GOOD FRANCE 2020 

6
a
 edição de um evento mundial 

 

Uma iniciativa do Ministério da Europa e dos Negócios Estrangeiros  

com Alain Ducasse 

 

Goût de/Good France, grande celebração da gastronomia francesa em França e no mundo 

inteiro, está de regresso para uma sexta edição. Tendo-se tornado ao longo do tempo num 

evento gastronómico incontornável, Goût de/Good France vem novamente alavancar o desejo 

de França no mundo, ligando a atractividade turística
1
 à valorização internacional dos 

produtos, verdadeiros emblemas do património culinário francês.  

 

O dia 16 de Abril de 2020 será a data chave em que este acontecimento único no mundo terá 

lugar. Este ano tal como nos anos passados, será servido um “jantar à francesa” tanto nas 

Embaixadas como Consulados em mais de 150 países e em milhares de restaurantes no 

mundo. De forma a reforçar o seu compromisso para uma mobilização mundial a favor do 

ambiente (criação em 2019 de um Livro Branco da gastronomia sustentável distribuído pelos 

5 continentes), Goût de/Good France 2020 volta a colocar o tema da gastronomia 

sustentável no centro desta nova edição. 

                                                                          

 
6ª EDIÇÃO: O CENTRE-VAL DE LOIRE É A REGIÃO CONVIDADA 

 

Após a Nouvelle Aquitaine e a Provence chegou a vez de promover a região Centre-Val de 

Loire mediante um conjunto de acontecimentos a decorrerem tanto em França como a nível 

internacional. Numa larga medida, a gastronomia do Centre-Val de Loire pode ser 

considerada o símbolo da arte de viver à francesa. Foi nesta mesma região, em Tours, há 10 

anos atrás que o Institut Européen de l’Alimentation iniciou e desenvolveu o projecto da 

“refeição gastronómica dos Franceses” como Património Cultural Imaterial da Humanidade 

da UNESCO. 

 

Em parceria com o Conselho Regional do Centre-Val de Loire e o Comité Regional de 

Turismo do Centre-Val de Loire, a região vai celebrar em 2020 a sua temporada cultural “Les 

                                                           
1
 Um terço dos turistas dizem vir a França para disfrutar da gastronomia e dos vinhos. 



 
 

Nouvelles Renaissances” sob o signo da arte de viver e da gastronomia. É precisamente essa 

relação peculiar com os produtos do terroir e uma gastronomia intimamente ligada às 

paisagens do coração de França e do Val de Loire que a região quer propor ao mundo inteiro 

através deste evento Goût de/Good France 2020. 

 

 
 

 

UM SITE INTERNET ÚNICO para recensear os milhares de “jantares à francesa” e tempos de 

partilha por todo o mundo. 

 

A partir de agora, os/as chefes dos cinco continentes estão convidados/as a inscreverem-

se no site www.goodfrance.com. Para dar a saborear a França em simultâneo no próximo dia 

16 de Abril, os restaurantes terão apenas de seguir uma regra simples: propor um menu em 

quatro tempos valorizando a gastronomia francesa em toda a sua diversidade, com toda a 

liberdade para adaptar as propostas ao mercado local e aos produtos frescos e da época. As 

Escolas de Cozinha, verdadeiros pilares de transmissão do património culinário francês, 

voltam a participar pelo terceiro ano consecutivo neste evento. 

 

A partir do final deste mês de Janeiro de 2020, os portadores de projectos gastronómicos e 

os estabelecimentos de comida e bebida (padarias, pastelarias, garrafeiras, 

mercearias,…) que respeitem os valores de Goût de/Good France serão convidados a 

fazer as suas propostas de eventos e de momentos de convívio “ à francesa” no site 

www.goodfrance.com na rúbrica “ événements”. 
 

O programa nacional e internacional será disponibilizado muito em breve. 

 

A “REFEIÇÃO GASTRONÓMICA DOS FRANCESES” festeja dez anos de inscrição na 

UNESCO.  

 

Esta sexta edição de Goût de/Good France é marcada pelo décimo aniversário da inscrição da 

“refeição gastronómica dos Franceses” na lista do Património Cultural Imaterial da 

Humanidade da UNESCO. No próximo dia 16 de Abril, este património e esta prática social 

irão brilhar além-fronteiras na sua unidade e sua diversidade. Com cerca de 350.000 

participantes e milhares de “jantares à francesa”, o evento Goût de / Good France orgulha-se 

de valorizar todos os anos a gastronomia francesa. 
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UM EMBAIXADOR DA LOIRE: CHRISTOPHE HAY 

 

Christophe Hay, chefe com duas estrelas Michelin da Maison d’à Côté em Montlivaud, no 

Loir-et-Cher, é o embaixador desta 6ª edição Goût de/Good France que procura valorizar a 

gastronomia da região Centre-Val de Loire. Formou-se junto de Paul Bocuse e orgulha-se de 

ter defendido bem alto os valores da cozinha francesa nos Estados-Unidos durante os cinco 

anos em que lá esteve. Verdadeiro transmissor da cultura culinária e apegado á mesma, 

apresenta-se como o chefe de fila de uma gastronomia sustentável e apreciável que procura a 

sua inspiração na terra-mãe. “ Quando penso no meu Val de Loire, ocorrem-me uma série de 

imagens: rios e ribeiras, bosques, campos e hortas, palácios, quintas, vinhas, a fauna e a flora 

selvagens…” sublinha este chefe com naturalidade e que procura realçar as riquezas da sua 

terra natal: o jardim de França. 

 

Peixes de água doce provenientes directamente da Loire, cria de carne de vaca Wagyu, hortas 

em permacultura que lhe permitem cultivar os seus próprios legumes, assim sendo e por via 

da sua cozinha moderna que respeita continuamente a terra, Christophe Hay é, antes de mais, 

um embaixador dos produtos locais que possui a capacidade de recriar pratos que fazem parte 

do património histórico com uma interpretação contemporânea. É para esta viagem que ele 

nos convida ao longo desta edição Goût de/Good France. 

 

 
 

SOBRE GOÛT DE/GOOD FRANCE 

 

Por iniciativa do Ministério da Europa e dos Negócios Estrangeiros e do chefe Alain Ducasse, 

foi criado, em 2015, Goût de /Good France que vem celebrar a refeição gastronómica dos 

Franceses em 156 países e em 5 continentes, organizando milhares de jantares num mesmo 

dia em restaurantes do mundo inteiro, assim como nas embaixadas de França no estrangeiro. 

Ao longo destes 5 anos, Goût de /Good France tornou-se num acontecimento gastronómico de 

sucesso e incontornável.   

 
SOBRE A REGIÃO CENTRE-VAL DE LOIRE 

 

A região Centre-Val de Loire, inscrita desde há 20 anos no Património Mundial da 

Humanidade da UNESCO, recebe todos os anos mais de 9 milhões de turistas que vêm 

desfrutar do seu espaço natural e dos tesouros patrimoniais do Val de Loire. Esses turistas 

gozam também dos 5000 km de percursos e ciclovias que possui esta região, sendo ela a 

primeira em termos de cicloturismo no país. Foram mais de um milhão os entusiastas da 

bicicleta que circularam nestas ciclovias em 2019. Esta região, com um passado rico, 

revindica um espírito criativo e inovador sempre dentro do respeito do ambiente. É nessas 

origens que esta região vai buscar os valores da sua gastronomia que assentam na 

autenticidade dos produtos, na relação com os produtores locais e no respeito das estações do 

ano. 


