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KAMPEN 
FOR DET 
GODE MÅLTID

Det franske og det danske køkken nyder 

stor respekt i verden. Derfor skal vi 

sammen tage kampen op for den gode 

smag og de værdier, der er forbundet med 

det gode måltid, siger Frankrigs ambassadør 

François Zimeray i dette interview til 

Restaurant & Cafe.

”Franskmænd har slet ikke et klart indtryk af 
Danmark. De opfatter Danmark som noget 
fjernt, meget nordligt og langt væk, siger 
den franske ambassadør François Zimeray. 
”De tænker slet ikke på, hvor tæt de to lan-
de faktisk er på hinanden. Det tager jo ikke 
meget længere tid at flyve til Danmark, end 
det tager at flyve fra Paris til Nice. Blot i den 
modsatte retning. Men bortset fra den geo-
grafiske nærhed, er der en stærk lighed mel-
lem de to lande. For hver dag der går, bliver 
jeg mere og mere opmærksom på den lig-
hed, der er mellem vores lande”, forklarer 
François Zimeray, ”men også på, hvor meget 
vores to lande kan lære af hinanden”, siger 
ambassadøren.

Megen inspiration at hente 

”Min rolle som ambassadør er jo at promo-
vere Frankrig og tjene Frankrigs interesser 
bedst muligt. Men jeg oplever det også som 
min opgave at være åben over for de ting, 
der kan inspirere Frankrig. Og her kan jeg 
se, at der er meget inspiration at hente i 
Danmark. Jeg mener faktisk, at Frankrig 
kan lære rigtig meget af Danmark i mange 
henseender, fx af jeres uddannelsessystem, 
jeres sundhedssystem, jeres måde at opbyg-
ge moderne bysamfund, jeres omsorg for 
miljøet osv.”, forklarer François Zimeray.  

Afslappet og respektfuldt

”Jeg elsker at være i Danmark, og den måde 
danskerne har budt mig velkommen på. Og 
så kan jeg godt lide den danske mentalitet,” 
siger François Zimeray. ”I er så venlige. Jeg 
sætter stor pris på den helt specielle kombi-
nation af afslappethed og respekt. Danskere 
er afslappede og ligefremme, når du møder 
dem og taler med dem. Men alligevel er de 
respektfulde. For en franskmand er det 

Vi lever i et tidstyranni. Vi er under et konstant 

tidspres og omgivet af dimser, der viser os, 

hvad klokken er. Hele tiden. Alle vegne bliver 

vi mindet om, hvad klokken er; på ovnen, 

telefonen – alle steder. Vi er slaver af tiden. 

Det er en udfordring for os at sige: Stop.
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”Jeg har en opskrift til dig, siger ambassa-
dør François Zimeray til køkkenchef Etienne 
Lemaître. ”Næste gang du laver profiteroles, 
så skal du erstatte vaniljeisen med frugtsor-

bet – hindbær eller solbær. Frugt og 
chokolade passer så fint sammen”.
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helt tydeligt at se den danske respektfuld-
hed, helt fysisk. Fx når folk stopper ved et 
fodgængerfelt – også når der ikke kommer 
nogen biler”, smiler han. ”Det havde jeg 
svært ved at forstå i begyndelsen. Men nu 
forstår jeg det godt. Det er et udtryk for jeres 
respektfuldhed. I respekterer jeres uddan-
nelsessystem, I respekterer jeres monarki, og 
I respekterer jer selv”, siger ambassadøren.

– til et af de førende gastronomicentre i ver-
den. Jeg kan virkelig godt lide den måde, 
som danskerne udnytter deres evner til at 
mixe det enkle og det sofistikerede.   
 Det er kendetegnende for jeres design og 
arkitektur, for jeres måde at forstå verden på 
– og for jeres gastronomi. Det er som en tan-
go mellem det enkle og det sofistikerede”, 
smiler François Zimeray. ”Jeg spiser ofte fro-
kost på en café her i nærheden. Jeg får en 
salat. Så enkel, så minimalistisk. Så perfekt. 
Det er en helt anden tankegang end i Frank-
rig”, fortæller ambassadøren. 

Stop op og smag

Men vi er her jo for at tale om projektet 
”Goût de France”, der skal være med til at 
udbrede kendskabet til det franske køkken 
og franske råvarer. ”For mig er ”Goût de 
France” ikke blot et spørgsmål om at udbre-
de kendskabet til det franske køkken og så 
videre”, siger François Zimeray. ”Det hand-
ler først og fremmest om ”Goût” (smag)”, 
understreger ambassadøren. ”Om evnen til 
at stoppe op. Smage. Være åben. Nysgerrig. 
Bryde vaner. Det er det, der for mig er vigtigt 
og interessant ved dette projekt”, siger 
François Zimeray.

Vi er slaver af tiden

”Vi lever i et tidstyranni. Vi er under et kon-
stant tidspres og omgivet af dimser, der viser 
os, hvad klokken er. Hele tiden. Alle vegne 
bliver vi mindet om, hvad klokken er; på ov-
nen, telefonen – alle steder. Vi er slaver af 
tiden. Det er en udfordring for os at sige: 
Stop”. Ambassadøren holder en lang pause. 
”Og fastholde evnen til at dvæle og undres. 
Bruge øjne, ører og smagsløg”.    
 ”Frankrig er – i mine øjne – lykkedes 
med at modstå tidstyranniet. Franskmænd 
sætter stadig stor pris på ”goût” og alle de 
værdier, det er forbundet med det gode 
måltid. 
 Og det vil vi gerne slå et slag for med 
projektet ”Goût de France”, forklarer ambas-
sadør François Zimeray.

Etienne Lemaître, køkkenchef på Den Franske Ambassade.

Verden af i morgen vil 

være en meget fattig ver-

den, hvis den udelukken-

de er baseret på teknologi 

og high speed.

Enkelt, sofistikeret – og perfekt!

Jeg spørger til ambassadørens møde med 
det danske køkken, og det er tydeligt, at 
François Zimeray er faldet for den enkelt-
hed, der kendetegner det nordiske køkken:  
 ”Det danske køkken udviser jo stor krea-
tivitet og høster stor berømmelse for tiden. 
Mange danske køkkenchefer har været med 
til at gøre Danmark – og specielt København 
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Goût de France 
– en hyldest til 
fransk gastronomi

Det ambitiøse projekt Goût de / Good France vil hylde fransk gastronomi.  
Den verdensomspændende begivenhed løber af stablen 19. marts 2015.  
På nøjagtig denne aften vil alle de deltagende restauranter verden over servere-

en franskinspireret menu, der afspejler det franske køkkens tradition for innovation, 
høj kvalitet og bæredygtighed. Man forventer, at 1000 køkkenchefer fra alle fem 
kontinenter vil tage i mod invitationen og deltage med deres særlige – og lokale  
– variation over det franske tema.

Escoffier som inspirator

I 1912 startede Auguste Escoffier “Les Dîners d’Épicure” for at udbrede kendska-
bet til det franske køkken. På denne ene dag blev der serveret en fransk menu i 
byer verden over. Målet var at nå så mange gæster som muligt. I 2015 vil Goût 
de/Good France tage ideen op igen og brede den endnu mere ud og forsøge at få 
så mange lande – og dermed gæster – med som overhovedet muligt. 

Alle restauranter kan være med

Restauranter fra hele verden, fra haute cuisine til bistroer, kan registrere deres 
menu på projektets hjemmeside (se faktaboks). Kravene til menuen er blandt 
andet, at den skal repræsentere fransk gastronomi, og at der indgår friske råvarer 
fra lokale producenter.

En komite af internationale køkkenchefer

En række internationale køkkenchefer, med Alain Ducasse i spidsen, vil kontrollere 
og udvælge menuerne fra de mange deltagere. Komiteen skal sikre sig, at de delta-
gende restauranters menuer lever op til en række krav, fx at der i menuen skal ind-
gå en fiske- eller skaldyrret og en kød- eller fjerkræret, at der skal indgå franske 
oste i menuen, og at desserten skal være en chokoladedessert.   

FAKTA:

Restauranter verden over kan deltage og tilmelde sig på hjemmesiden 
senest 15. december 2014. Der stilles en række krav til menuen, som 
skal overholdes. Læs mere, og tilmeld på: rendezvousenfrance.com

Hastighed er ikke interessant længere

”Verden af i morgen vil være en meget fattig 
verden, hvis den udelukkende er baseret på 
teknologi og high speed”, forklarer François 
Zimeray. ”High speed-mennesker, -tog, -fly 
– og high speed-mad. Vi har i generationer 
kæmpet, og nu har vi vundet slaget om hur-
tighed. Fra hestevogn til Concorde og nu in-
ternettet. Der er ikke flere slag på den slag-
mark. Hastighed er ikke interessant længere. 
Den næste udfordring bliver at finde ind til 
langsomhed. Det handler om at smide læn-
kerne og ikke længere være slave af tids- 
tyranniet. For mig er det den vigtigste civili-
sationsudfordring. Og her er det at tilberede, 
dele og spise et godt måltid en vigtig brik”, 
siger François Zimeray.

Visionen om det civiliserede samfund

”Et godt måltid er forbundet med værdier 
som generøsitet, at dele og hengivenhed. 
Men også tid. Tid til at tilberede et måltid. 
Tid til at spise. Og respekt for det menneske, 
der har brugt sin tid på at tilberede et mål-
tid. Når jeg spiser et måltid, som en ven har 
lavet til mig, så spiser jeg jo ikke blot kød og 
grøntsager. Så spiser jeg respekt, kærlighed, 
tanker, hensigter, følelser. Jeg spiser også 
minder. Alt det er lagt ned i et måltid. Derfor 
ser jeg også ”Goût de France” som en mu-
lighed for at dele visionen om, hvordan et 
civiliseret samfund skal se ud i morgen. 
For mig er måltidet et vigtigt civilisations-
værktøj”, forklarer ambassadøren.

Deltag i kampen om det gode måltid

”Jeg håber virkelig, at Restaurant og Cafes 
læsere vil bidrage til at udbrede ideen bag 
det gode måltid og Goût de France”, siger 
François Zimeray. ”Og måske deltage med 
en franskinspireret menu den 19. marts 
næste år. Jeg vil blive utrolig stolt, hvis rigtig 
mange danske køkkenchefer vil tage kampen 
op for den gode smag og de værdier, der er 
forbundet med det gode måltid. Danmark 
har så meget at byde på, og det ville være 
fint, hvis de, sammen med Frankrig, kunne 
gå forrest i denne sag. Tænk, hvis Danmark 
blev blandt de lande, der stiller med flest 
Goût de France-deltagere, ville det ikke være 
fantastisk?”, spørger ambassadør François 
Zimeray.   
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