
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
Praha 29. 9. 2021 

GOÛT DE/GOOD FRANCE 2021 

6. ročník Goût de/Good France, který byl z důvodu zdravotní krize přesunut z roku 2020, proběhne od 

14. do 22. října 2021 a podpoří jej šéfkuchaři Alain Ducasse a Guy Savoy. 

 

Každým rokem se restaurace z celého světa zapojují do gastronomické výzvy: nabídnout na svém jídelním 

lístku večeři „à la française“, po francouzsku. Díky svému umu sestaví rafinované a kreativní menu, které 

nabídnou od 14. do 22. října 2021. Přínosem pro vás bude rozsáhlá komunikace velvyslanectví ohledně 

této akce: články v tisku, oznámení na našich internetových stránkách i na našich sociálních sítích. 

 

To, že jste vybráni k účasti na projektu Goût de/Good France je známkou kvality a vynalézavosti, které 

budete moci zúročit. 

 

Jak se do Goût de/Good France v roce 2021 zapojit?  

 

Chcete-li se zúčastnit, zapište se přímo zasláním zprávy na níže uvedený email. Velvyslanectví Francie 

vám bude nápomocno ve všech fázích zápisu i během vaší účasti. 

 

GOÛT DE FRANCE/GOOD FRANCE A PRAGUE 

 

Velvyslanectví Francie a jeho jednotlivá oddělení pořádají tři události, které nesou značku Goût de/Good 

France 2021: 

 

7. října: Událost Neznámý jih Francie – Hérault/Okcitánie doprovázená tiskovou konferencí, setkání pro 

pořadatele zájezdů a večírek pro širokou veřejnost ve Francouzském institutu doplněný od 18:00 

promítáním filmu, živou debatou a degustací místních produktů. 

 

11. října: Na Tastin’France 2021 se sejde 18 francouzských výrobců a vinařů, z nichž 5 z Regionu 

Centre-Val de Loire, který letošní Goût de/Good France vyzdvihuje, aby se v Praze zúčastnili profesionální 

degustace doplněné o kulinářské objevování prostřednictvím francouzských sýrů – jen pro zvané. 

 

13. října: Workshop Lyže ve Francii: workshop B2B se 14 vystavovateli (francouzská lyžařská střediska) 

– profesní workshop zaměřený na pořadatele zájezdů + prezentace pro novináře na téma Zimní sezóna 

2021/22 ve Francii, která bude následována koktejlem a navazováním kontaktů. 

 

Raphaël Noiray  

Tiskové oddělení 

Tel: +420 606 238 945  

E-mail: raphael.noiray@diplomatie.gouv.fr 

        presse@france.cz   

Velkopřevorské náměstí 2 

11800 PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA 

 

 
 

 
 

 
 

mailto:raphael.noiray@diplomatie.gouv.fr
mailto:presse@france.cz

