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Po raz drugi w ramach wydarzenia Goût de / Good France tego samego wieczoru, na pięciu 
kontynentach, celebrowaliśmy doskonałą i kreatywną kuchnię francuską. Przy uroczystej 
kolacji à la française zasiadło ponad 150 000 gości w 1715 restauracjach i 150 ambasadach 
we wszystkich zakątkach świata.  

Akcja „Goût de / Good France” organizowana z inicjatywy francuskiego Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych i Rozwoju Międzynarodowego oraz szefa kuchni Alaina Ducasse’a czerpie 
inspirację z „Kolacji Epikura ”, zapoczątkowanych w 1912 roku przez Auguste’a Escoffiera.  
W wydarzenie włączyło się 1700 szefów kuchni we Francji i za granicą.  

Wykorzystane przepisy miały być inspirowane francuską sztuką kulinarn ą, szefowie 
kuchni zaproponowali więc posiłek à la française, z aperitifem i kanapkami, przystawką, 
co najmniej jednym daniem głównym, serami, deserem, czemu towarzyszyły francuskie 
wina i szampany. Mogli w pełni swobodnie eksponować przy tym kulturę gastronomiczną 
swego kraju.    

 

Prócz restauracji uczestniczących w wydarzeniu, ambasady Francji na całym świecie 
podejmowały na kolacji blisko 7000 gości. 

 

Akcja Goût de France została także przeprowadzona na morzu, na pokładzie statków 
wycieczkowych firmy Ponant oraz w przestworzach, w samolotach Air France.  

 

Prasa francuska i międzynarodowa pisała o sukcesie tego przedsięwzięcia, entuzjastycznie 
przyjętego przez miłośników sztuki kulinarnej, którzy zasiedli przy stołach w bistrach, w 
znanych restauracjach czy ambasadach.      

Ukazało się ponad 6500 artykułów, stacje telewizyjne w czterdziestu krajach relacjonowały 
to wydarzenie, na portalach społecznościowych trzy i pół miliona osób użyło hasztagu 
#GoodFrance w dniu wydarzenia, w ponad 30 językach.  

 



Od Kambodży po Polskę, przez Ghanę, Australi ę czy Meksyk, Goût de / Good France 
pozwoliło pokazać sztukę życia à la française, produkty lokalne, a szerzej mówiąc podkreślić 
atrakcyjność Francji jako kierunku turystycznego. Bardziej niż kiedykolwiek gastronomia jest 
kluczowym atutem naszego kraju: co trzeci turysta przybywający nad Sekwanę chce 
zasmakować we francuskiej sztuce kulinarnej.  

W tym roku, minister Spraw Zagranicznych i Rozwoju Międzynarodowego odwiedził trzy 
paryskie restauracje uczestniczące w akcji „Goût de / Good France, od skromnego bistro 
począwszy po renomowaną restaurację, aby spotkać się z szefami kuchni i klientami. Miało to 
także szczególne znaczenie po ubiegłorocznych zamachach terrorystycznych.  

„Szefowie kuchni w restauracjach na całym świecie zaproponowali menu składające się z dań 
kuchni francuskiej lub inspirowanych tą kuchnią, wykorzystując różnorodne francuskie 
produkty lokalne, w tym znakomitej jakości produkty świeże, nasze wina i szampany. Dziś 
wieczorem chcieliśmy podkreślić, że nigdy nie zrezygnujemy z naszego sposobu życia, 
wspólnego zasiadania przy stole, by wzajemnie dzielić się posiłkiem i odkrywać nieznane 
smaki, to także należy do naszej narodowej kuchni!”     

Jean-Marc Ayrault  
Minister Spraw Zagranicznych  
i Rozwoju Międzynarodowego  

       

 „Druga edycja Goût de / Good France odniosła wielki sukces! Wzięło w niej udział 1.715 
restauracji w 150 krajach. Dziękuję wszystkim szefom małych i dużych restauracji, którzy 
przyłączyli się do tego przedsięwzięcia, aby celebrować sztukę życia à la française w całej jej 
różnorodności”.   

Alain Ducasse 

 

 

Jean-Marc Ayrault, Minister Spraw Zagranicznych i Rozwoju Międzynarodowego 
zainaugurował akcję w Bistro Paradis, kierowanym przez francusko-brazylijskiego szefa 
kuchni. Następnie udał się do restauracji Allard , aby pogratulować młodej szefowej kuchni 
Laëtitii Rouabah, a potem do Le Meurice, sztandarowej restauracji Alaina Ducasse’a.  
 
Dania serwowane na całym świecie 21 marca przyrządzono ze świeżych produktów 
francuskich i lokalnych. Na szczególne uznanie zasługują foie gras z daktylami i crème 
brulée z kwiatem hibiskusa serwowane w Sudanie, małże świętego Jakuba z Murmańska w 
calvadosie i beza Pavlova przyrządzone w Rosji, Magret de canard z owocem tupiro z 
Amazonii, podane w Wenezueli …   
W duchu dzielenia się doświadczeniami, kilku znanych francuskich szefów kuchni udało się 
za granicę: Sébastien Sanjou, wyróżniony prestiżowymi gwiazdkami Michelina, przyrządził 
kolację dla księcia Udaipura w Indiach, Alain Passard, zdobywca trzech gwiazdek 
Michelina, przygotował uroczystą kolację w Indonezji, Stéphan Paroche, zdobywca 



wyróżnienia Bib Gourmand Michelin, przyrządził kolację w Albanii. Laureat tytułu „Meilleur 
Ouvrier de France”, William Jacquier  udał się na Madagaskar.     
 

NIEMCY 
Dziewięciu małych szefów kuchni w wieku 10 i 11 lat przygotowywało potrawy u boku 
szefa kuchni Ambasady Francji w Berlinie, Wilfrieda Bancquarta. Słodkie przysmaki przez 
nich przygotowane zostały podane gościom zaproszonym na kolację Goût de France w 
ambasadzie.  

ALGIERIA 
Jean-Pierre Xiradakis i pięciu szefów kuchni z Bordeaux zaproponowało menu 
„Południowy zachód” w pięciu miastach Algierii: Stéphane Carrade w Algierze, Julien 
Cruège w Konstantynie, Emmanuel Bouchet w Annabie, Yves Lemarié w Tlemcen a 
Franck Audu  w Oranie. W związku z tą inicjatywą, pięciu młodych kucharzy algierskich 
skorzysta z programu „Parcours d’excellence culinaire” umożliwiającego im odbycie stażu 
zawodowego w restauracjach wcześniej wspomnianych pięciu szefów kuchni. 
 

JAPONIA 
Na uroczystej kolacji w rezydencji Ambasadora Francji w Tokio zgromadziło się 60 
osobistości. Tematem kolacji był kosmos, a goście, wśród których była japońska Minister 
odpowiedzialna za politykę kosmiczną, mogli degustować potrawy inspirowane 
świątecznymi posiłkami astronautów, łączącymi francuską sztukę kulinarną, innowacyjność 
i bezpieczeństwo zdrowotne.    
 

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO 
Osadzeni przygotowali i podali menu Goût de France w restauracji The Clink  znajdującej 
się w więzieniu Brixton w Londynie. Było to możliwe dzięki szkoleniu, jakie przeprowadził 
szef kuchni Ambasady Francji.  
 

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 
W Nowym Jorku, 45 gości zebrało się przy stole przygotowanym przez pięciu nowojorskich 
szefów kuchni, między innymi przez podwójnie wyróżnionego gwiazdką Michelina Daniela 
Bouluda. Podczas kolacji uhonorowano trzy francuskie winnice wpisane na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO (winnice w Burgundii i Szampanii w 2015 roku i St Emilion w roku 
1999). Na kolacji byli obecni winiarze z każdego z tych regionów.  
 

W PRZESTWORZACH 
Przez 24 godziny, na pokładach samolotów linii Air France we wszystkich strefach 
czasowych pasażerom klasy pierwszej i business były serwowane posiłki w ramach akcji 
Goût de France .  
 

NA MORZACH I OCEANACH ŚWIATA 
Po raz pierwszy, Goût de France została przeprowadzona na morzach i oceanach na całym 
świecie: uroczyste kolacje były serwowane na wszystkich statkach wycieczkowych 



francuskiej firmy Ponant, w pobliżu archipelagu Grenadyny, w Manili na Filipinach, w 
Belem w Brazylii i Sao Vicente na Wyspach Zielonego Przylądka.  

 
 

FRANCUSKIE DEPARTAMENTY ZAMORSKIE 
W kuchniach prefektury departamentu La Réunion zagościli sławni kucharze, zdobywcy 
prestiżowych gwiazdek Michelina: Ghislaine Arabian, Jean-Alexandre Ouaratta i 
Benjamin Patissier. Wspólnie przygotowali kolację w siedzibie prefekta. Komponując menu 
podkreślili wartość lokalnych produktów i umiejętności mieszkańców wyspy.  


