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Goût de/Good France, uma grandiosa 
celebração da gastronomia francesa, na 
França e no mundo, está de volta para sua 
sexta edição! Ao longo dos anos, Goût de / 
Good France se tornou um evento 
gastronômico imperdível e 2020 não será 
exceção, onde promoverá a França em 
todo o mundo, combinando atratividade 
turística, promoção internacional de 
produtos e emblemas da herança culinária 
francesa. 

Este evento global exclusivo acontecerá 

na quinta-feira, dia 16 de abril de 2020. Como acontece anualmente, um jantar à moda francesa 
será realizado nas embaixadas e consulados de mais de 150 países e em milhares de restaurantes 
em todo o mundo. Para estabelecer seu compromisso com a ação ambiental global (em 2019, um 
livro branco sobre gastronomia sustentável foi lançado em todo o mundo), e Goût de / Good 
France 2020 mais uma vez colocará a gastronomia sustentável no centro desta nova edição. 
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6ª EDIÇÃO: DESTAQUE NO CENTRO-VAL DE LOIRE 

 

 

Após a Nouvelle Aquitaine e Provence, o evento 
Goût de / Good France apresentará o Centre-Val 
de Loire em uma série de eventos na França e 
no exterior. De diversas maneiras, a 
gastronomia do Centre-Val de Loire simboliza a 
arte de viver “à la française”. Foi nessa região, 
em Tours, que dez anos atrás, o Instituto 
Europeu de História e Culturas de Alimentos 
iniciou e promoveu a inscrição da Refeição 
Gastronômica Francesa na lista do Patrimônio 
Cultural da Humanidade da UNESCO. 

Em parceria com o Conselho Regional Centro-Val de Loire e o Comitê Regional de Turismo, a região 
fará da gastronomia o foco de sua temporada cultural e turística “Nouvelles Renaissances” 2020. A 
região pretende apresentar ao mundo inteiro essa conexão especial entre produtos regionais e a 
gastronomia intrínseca às paisagens do coração da França e do Vale do Loire nos eventos de Goût de / 
Good France. 
 
 
 
UM CHEF EMBAIXADOR AO LONGO DO LOIRE: CHRISTOPHE HAY 

 

Christophe Hay, chef com duas estrelas Michelin da ‘La Maison 
d'à Côté’ em Montlivault, no Loir-et-Cher, será o embaixador da 
sexta edição do Goût de / Good France, que apresenta a 
gastronomia da região do Centre-Val de Loire. Treinado por Paul 
Bocuse, de quem ele trouxe o orgulho da culinária francesa para 
os Estados Unidos por cinco anos, o chef é muito dedicado em 
transmitir a ‘cultura culinária’ como o líder do movimento 
gastronômico sustentável, que se inspira na ideia de um 
planeta nutritivo. “Quando penso no Vale do Loire, uma 
imensidão de imagens preenche meus pensamentos: o rio, 
riachos e lagoas, florestas, campos e hortas, fazendas, videiras, 
fauna e flora selvagens...”, diz o chef que ama a natureza e 
compartilha as riquezas do lugar de onde ele vem: o Jardim da 
França. 

 

Peixes de água doce capturados diretamente no Loire, carne bovina local ‘Wagyu Beef’, e vegetais 
cultivados em sua horta de permacultura: através de sua cozinha moderna, na qual o respeito pela 
terra é onipresente, Christophe Hay é, antes de tudo, um embaixador da cultura local onde 
reinterpreta brilhantemente os pratos derivados do patrimônio cultural histórico, com um toque 
contemporâneo. Christophe Hay nos convida a descobrir a culinária desta região no Goût de / Good 
France 2020. 
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A REFEIÇÃO GASTRONÔMICA FRANCESA está 
comemorando o décimo aniversário de sua 

inclusão na lista da UNESCO! 
 

Esta sexta edição do Goût de / Good France será marcada pelo 
décimo aniversário da inscrição da Refeição Gastronômica 
Francesa na lista do Patrimônio Cultural da Humanidade da 
UNESCO. No dia 16 de abril, essa herança e essa cultura social 
francesa se espalhará muito além de suas fronteiras, devido à sua 
singularidade e diversidade. Ao reunir quase 350.000 pessoas 
para desfrutar de milhares de jantares ‘à la française’, o Goût de / 
Good France orgulhosamente compartilha os valores da 
gastronomia francesa todos os anos. 

 
 
 

 

UM WEBSITE ÚNICO apresenta uma lista de milhares de "Jantares à la Française" e momentos de 
confraternização ao redor do mundo 

 

Chefs de todo o mundo agora estão convidados a se inscrever no www.goodfrance.com para promover 
juntos a gastronomia francesa no dia 16 de abril. Os restaurantes devem seguir uma regra simples: 
oferecer um menu de quatro pratos que promova toda a diversidade da gastronomia francesa, onde cada 
chef é livre para escolher seus pratos de acordo com o mercado local e os produtos sazonais. As escolas 
de culinária, que desempenham um papel essencial na transmissão do patrimônio culinário francês, serão 
novamente, pelo terceiro ano consecutivo, associadas à operação Goût de / Good France. 

 

A partir do mês de janeiro de 2020, os líderes de projetos gastronômicos, e os varejistas locais de 
alimentos e bebidas que aderem aos valores do Goût de / Good France, serão convidados a propor seus 
eventos ‘à la française’ na página "Eventos" do site goodfrance.com . 

 

O calendário nacional e internacional de eventos será divulgado em breve.  

 
 
 
 

INSCRIÇÃO PARA PROPRIETÁRIOS DE RESTAURANTES E INFORMAÇÃO PARA O PÚBLICO EM GERAL NO SITE 
WWW.GOODFRANCE.COM 

 
 
 

 

 

 

 



SOBRE GOUT DE/GOOD FRANCE 

Lançada pelo Ministério da Europa e dos Negócios Estrangeiros e pelo chef Alan Ducasse em 2015, o 
Goût de / Good France comemora a refeição gastronômica francesa em 156 países nos cinco 
continentes, organizando em uma única noite milhares de jantares em restaurantes e embaixadas 
francesas em todo o mundo. Em cinco anos, Goût de / Good France se tornou um dos principais eventos 
gastronômicos do mundo, e seu sucesso está crescendo a cada ano.  

 

SOBRE A REGIÃO CENTRE-VAL DE LOIRE  

A região do Centre-Val de Loire é visitada por mais de 9 milhões de turistas todos os anos que apreciam 
suas áreas naturais – que são as joias do Patrimônio Mundial da UNESCO há 20 anos – e seus 5000 km 
de ciclovias, tornando-se a região mais popular da França entre os ciclistas. Mais de um milhão de 
ciclistas percorreram as ciclovias do Loire em 2019. A região possui uma rica herança junto à um espírito 
criativo e inovador, sempre valorizando o seu ambiente natural. Este, também, é o conceito de sua 
culinária local com base em produtos autênticos vinculados aos produtores locais e produtos sazonais. 
 
 
 
 

CONTATOS DE IMPRENSA 
Myriam Ziad 
myriam@wearelabelb.com 
06 68 33 06 70 
Marion Favre 
marion@wearelabelb.com 
06 82 35 84 47 

DIRETORA DO 
PROJETO  
Valérie d’Arc 
info@goodfrance.fr 
06 48 83 84 82 

CENTRE-VAL-DE-LOIRE 
Diretora de imprensa e comunicação  
Kim Hamisultane 
kim.hamisultane@centrevaldeloire.fr 
02.38.70.31.40 / 06.78.19.76.52 
Conselho Regional de Turismo 
Isabelle Scipion  
i.scipion@centre-valdeloire.org 
02.38.79.95.23 / 06.87.75.21.90

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTÈRE 
DE L’EUROPE ET DES 

AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

 
 
 
 
 

 
 

 


