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“Um guia confiável sobre a cena gastronômica  
contemporânea na França.” 

 San Francisco Chronicle

O camembert está ameaçado de extinção. O fast-food toma o espaço 
de tradicionais bistrôs. A queda no consumo interno de vinhos foi tão 
brutal que levou alguns produtores ao suicídio. Pela primeira vez na 
história da culinária moderna, os chefs e restaurantes franceses não 
estão entre os mais influentes do mundo. Afinal, o que está acontecen-
do com a França?

O jornalista americano Michael Steinberger decidiu investigar a fundo 
a suposta decadência da culinária francesa, e para isso fez uma viagem 
invejável pela cena gastronômica do país. Conversou com chefs de pri-
meira grandeza, como Alain Ducasse e Paul Bocuse, além de viniculto-
res, fazendeiros, padeiros e outros artesãos do ramo. 

Para descobrir por que a França representa o segundo mercado mais 
lucrativo do McDonald’s, Steinberger entrevistou o diretor da rede na 
Europa. Depois, caminhou por Paris com José Bové, o ativista do movi-
mento antiglobalização que chegou a ser preso por depredar uma filial 
da poderosa cadeia de fast-food. Mergulhando na polêmica que cerca 
o prestigioso e impenetrável Guia Michelin e seu sistema de classifica-
ção dos restaurantes, almoçou com o diretor editorial do guia e ouviu 
chefs que recusaram suas famosas estrelas.

Adeus aos escargots, no entanto, não trata apenas de problemas. Para 
mostrar boas soluções encontradas e comentar novas perspectivas 
para o futuro, o autor visitou a cozinha dos mais brilhantes jovens che-
fs franceses, que lutam para revigorar a rica herança culinária do país. 

Entre uma coisa e outra, Steinberger descreve refeições deliciosas, seja 
em restaurantes de alto luxo ou em bistrôs moderninhos. O resultado é 
um livro inteligente e divertido que segue as pegadas da cozinha fran-
cesa na política, economia e cultura, examinando uma das grandes ri-
quezas culturais do mundo.

MICHAEL STEINBERGER assina a tradicional coluna sobre vinhos na 
revista Slate e é colaborador do Financial Times. Escreveu artigos sobre 
economia, finanças, cultura, esportes e política para diversos periódi-
cos importantes, como New Yorker e New York Times.
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Tradução: Maria Luiza X. de A. Borges

“Steinberger investiga tudo,  
desde a pesada burocracia francesa 

 à nova onda de culinária criativa  
que vem da Espanha e da Inglaterra,  
passando pelo surgimento dos chefs  

celebridade e pela tirania do Guia Michelin.” 

Washington Post


