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Goût de / Good France 
21 marca 2016 r. 

 
1500 szefów kuchni, 1500 kart dań, 150 ambasad na 5 kontynentach… 

1 kolacja na cześć francuskiej kuchni na świecie 
www.goodfrance.com  

 
 

Po sukcesie pierwszej edycji, operacja Goût de / 
Good France odbędzie się po raz drugi 21 marca 
2016 r. i ma docelowo stać się wydarzeniem 
organizowanym corocznie na wiosnę. 

Goût de / Good France została w ubiegłym roku 
przeprowadzona z inicjatywy słynnego szefa 
Alaina Ducasse’a oraz francuskiego Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych i Rozwoju 
Międzynarodowego. Ma przybliżać francuski styl 
życia, francuskie produkty regionalne i promować 
Francję jako kierunek turystyczny. Gastronomia 
jest bowiem jedną z głównych atrakcji 
turystycznych tego kraju. 

 

Nawiązując do pomysłu Auguste’a Escoffiera, 
który w roku 1912 zainicjował tzw. „Kolacje 
Epikura” – to samo menu tego samego dnia, w 
wielu miastach na świecie, dla jak największej 
liczby gości – wydarzenie Goût de / Good France 
ma tchnąć nowe życie w tę ideę i włączyć 
restauracje z całego świata.  

Ponad 1500 szefów na 5 kontynentach urządzi 
znowu święto na cześć doskonałej francuskiej 

kuchni i kojarzonym z nią wartościom, jak 
dzielenie się tym, co najlepsze. Zaproponują 
gościom menu, w którym królować będą dania 
charakteryzujące francuską sztukę kulinarn ą. 
Takie menu składać się powinno z następujących 
pozycji : aperitif z zakąskami, przystawki, danie(a) 
główne, sery i desery, oczywiście z francuskimi 
winami i szampanami. 

Receptury uwzględnią obecne trendy kulinarne, z 
oszczędnym stosowaniem tłuszczu, cukru czy soli, 
z dbałością o zasady zdrowego odżywiania i 
poszanowania środowiska naturalnego. 

Restauracje same ustalą cenę posiłków, zobowiążą 
się też do przekazania 5% przychodu z tego 
wydarzenia miejscowej organizacji pozarządowej 
działającej na rzecz ochrony zdrowia lub 
środowiska.  

Do tej inicjatywy przyłączą się też poszczególne 
Ambasady Francji, wydając uroczyste kolacje 
Goût de / Good France w swoich rezydencjach.  

Od 28 stycznia 2016 r. restauracje, które zgłosiły 
swój akces, są prezentowane na stronie 
www.goodfrance.com. Wszędzie na świecie 
można w ten sposób odszukać uczestników w 
danym mieście czy kraju. Wielu szefów kuchni już 
umieściło na tej stronie kartę dań proponowaną na 
tę wyjątkową kolację 21 marca. Wystarczy 
skontaktować się z wybraną restauracją i 
zarezerwować stolik.  

Ze względu na wciąż napływające zgłoszenia, 
termin zamknięcia listy został przedłużony do 
22 lutego, a właściwy Komitet zaopiniuje tę 
dodatkową listę. 

  
 
 

Do zobaczenia 21 marca 2016 r.* w jednej z 1 500 zgłoszonych restauracji na kolacji, której menu 
świadczyć będzie o umiejętnościach i kreatywności szefów kuchni. 

 
*W przypadku restauracji, które będą nieczynne w poniedziałek 21 marca 2016 r., wydarzenie to odbędzie się nazajutrz, we wtorek 22 marca 2016 r. 


