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O evento “Goût de France” – 21 de Março de 2017 

 

1. Evento mundial « Goût de France » a 21 de Março, para celebrar a gastronomia francesa nos 

restaurantes de todo o mundo e em Portugal 

Pelo terceiro ano consecutivo, o Goût/Good de France reunirá, a 21 de Março de 2017, mais de 2000 

chefs, nos cinco continentes, para celebrar a gastronomia francesa. Sob a forma de um jantar, este 

evento prestará homenagem à excelência da cozinha francesa, à sua capacidade de inovação e aos 

valores que ela transmite: partilha, prazer, respeito pelo “comer bem”, pelos seus contemporâneos e 

pelo planeta.  

Em 1912, Auguste Escoffier iniciava os ”jantares de Epicuro”: o mesmo menu, no mesmo dia, em 

várias cidades do mundo e para o maior número de convidados. O Goût/Good de France desenvolve 

esta bela ideia com a intenção de unir os restaurantes de todas as categorias, em todo o mundo. Este 

evento internacional, que realizou a sua primeira edição a 19 de Março de 2015, contribui para a 

divulgação da cultura gastronómica francesa, depois de esta ter sido inscrita na lista de Património 

Imaterial da Humanidade da UNESCO.  

Em Portugal, 32 restaurantes participam neste evento, no dia 21 de Março, propondo um menu 

francês (Lista em anexo). 

 

2.  Outros eventos organizados pela Embaixada de França em Portugal, no âmbito do jantar Goût 

de France. 

Durante o mês de Março de 2017, a Embaixada de França e o Instituto Francês de Portugal 

organizam “Sabores de França em Festa”, para acompanhar e prolongar o evento mundial Goût de 

France. 

� Os Sabores de França transmitem-se… 
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Com o apoio dos grupos Auchan, Air France e Pernod-Ricard, foi organizado um concurso 

gastronómico nas Escolas de Hotelaria de Lisboa, do Porto e de Coimbra (que participa neste 

concurso pela primeira vez!). 

Os júris reuniram-se a 9 de Março em Lisboa e em Coimbra, e a 15 de Março no Porto, para escolher 

os menus vencedores. Os prémios (bilhetes de ida e volta Lisboa- Paris, pela Air France; garrafas de 

Champagne Mumm e vales de compras Jumbo no valor de 100 Euros) serão entregues, aos alunos 

distinguidos, na escola de Hotelaria e de Turismo de Lisboa, a 22 de Março, às 15h00, pelo 

Presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo e pelo Embaixador Jean-Michel Casa.  

Entre os dias 21 e 24 de Março, os restaurantes destas escolas servirão os menus franceses 

vencedores. Não hesite e vá provar os pratos da autoria dos futuros chefs. 

 

� …. com espírito de solidariedade, com o nosso parceiro de 2017, a ONG Fruta Feia. 

Todos os anos, no âmbito do Goût de France, é homenageada uma ONG que beneficia de 5% do total 

dos proventos dos restaurantes participantes no evento Goût de France. Este ano trata-se da 

organização Fruta Feia que tem como principais objectivos recolher toneladas de alimentos que, de 

outra forma, seriam novamente lançados à terra pelos agricultores, por não corresponderem aos 

critérios dos distribuidores, e vendê-los directamente a custo mais baixo ao consumidor. Ao alterar 

os padrões de consumo, este projecto pretende que, no futuro, todos os produtos hortofrutícolas de 

qualidade, independentemente do tamanho, cor e formato, sejam igualmente comercializados.  

Além disso, esta tomada de posição permite uma maior consciencialização da problemática do 

desperdício alimentar, do facto de que todos os alimentos são consumíveis e, também, de que os 

produtos da época e da região podem ser adquiridos a preços mais vantajosos. 

O desperdício tem consequências éticas e ambientais, pois implica despesas inerentes à produção 

(terreno, energia e água) mas, também, emissões de dióxido de carbono e de metano resultantes da 

decomposição dos alimentos não consumidos. 

São várias as causas deste desperdício e ocorrem ao longo de toda a cadeia agro-alimentar. Modelos 

de produção intensivos, condições inadequadas de armazenamento e transporte, adopção de prazos 

de validade demasiado apertados e promoções que encorajam os consumidores a comprar em 

excesso, são algumas das causas que contribuem para o enorme desperdício actual. Outro problema 

é o facto de os canais habituais de distribuição preferirem frutas e legumes “perfeitos” em termos de 

formato, cor e calibre, o que acaba por resultar no consumo único de alimentos que correspondem a 

determinadas normas estéticas. Esta exigência resulta num desperdício de cerca de 30% do que é 

produzido pelos agricultores. 

 

Mas há mais! O Ministério francês do Ambiente, atribuiu à Fruta Feia um prémio de 15 000 euros, 

por ocasião da COP21 e no âmbito da iniciativa “100 projectos para o clima”, em prol do 

desenvolvimento sustentável e da luta contra as alterações climáticas! 
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Este prémio de 15 000 euros será entregue aos representantes da Fruta Feia pelo Embaixador Jean-

Michel Casa, durante uma recepção de agradecimento aos nossos parceiros Goût de France e ao 

Turismo de Portugal, a ter lugar a 22 de Março, na Residência de França.  

 

� Por fim, os Sabores de França partilham-se… 

No dia 23 de Março das 18h30 às 21h30, a Embaixada de França em Portugal e os seus parceiros 

Kayser, La Pétillante e a Maison Bobosse de Lyon organizam uma conferência/degustação sobre a 

gastronomia da região de Lyon: “Trésors gastronomiques de la région lyonnaise : quelques 

exemples à (re)découvrir et à déguster”. 

Esta conferência de Mouette Barboff, antropóloga francesa, realizar-se-á no Palácio de Santos, das 

18h30 à 19h30 e será seguida de um jantar/degustação (proposto pelos parceiros, ao preço 12 

euros) dos mais famosos produtos da região de Lyon (especialmente queijos, charcutarias e vinhos) 

em que 120 pessoas irão participar com prazer intelectual e gustativo. 

Oradora 

• Mouette Barboff, doutorada em etnologia-antropologia social, especialista em cultura culinária 

de França e da Europa; 

Participação de:  

Patrick Hémond, que apresentará charcutaria da loja “Bobosse” (Lyon); 

Jean-Luc Cid, da loja “La Pétillante” que apresentará vinhos e queijos da região; 

Julien Letartre, da loja “Kayser”, que apresentará pão e sobremesas para acompanhar a 

degustação. 

 

 


