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Introdução

Numa noite quente de setembro, em 1999, troquei minha mulher por 
um fígado de pato. A imprevista permuta aconteceu no Au Crocodile, um 
restaurante três estrelas no Guia Michelin, em Estrasburgo, na região 
francesa da Alsácia-Lorena. Tínhamos ido jantar e, por insistência do gar-
çom, escolhemos como prato principal uma das marcas registradas do 
chef Émile Jung: foie de canard et écailles de truff e en croûte de sel, baeckeofe de 
légumes. Baeckeofe é um ensopado alsaciano tradicional de batatas, cebolas, 
cenouras, alhos-porós e várias carnes diferentes. Jung, possuído por aquele 
gênio gaulês particular para transformar comida trivial em alta cozinha, 
servia uma versão de baeckeofe em que as carnes eram substituídas por um 
lobo inteiro de fígado de pato, banhado num bouillon trufado com legumes 
numa terrina lacrada. O lacre foi quebrado na mesa, e assim que o magní-
fi co fígado cinza-rosado foi erguido de sua cripta e o primeiro e pungente 
cheiro de trufas negras chegou até nós, eu soube que nossos paladares esta-
vam prestes a se maravilhar. De fato, durante os cerca de dez minutos que 
levamos para consumir a iguaria, os únicos sons emitidos foram alguns 
malcontidos grunhidos e suspiros. O baeckeofe estava escandalosamente 
bom – o fígado, uma massa aveludada, sensual e voluptuosa; o bouillon, um 
caldo intensamente condimentado que favorecia tudo que tocava.

Mal havíamos terminado a sobremesa quando Jung, um homem ro-
busto e jovial que parecia estar na casa dos 50 anos, aproximou-se de nossa 
mesa. Agradecemos profusamente pela refeição; minha mulher, editora 
de uma revista de gastronomia, perguntou sobre o modo de preparo de 
alguns pratos, o que o deixou aparentemente encantado – tanto que, depois 
de responder entusiasticamente às perguntas, convidou-a a percorrer a 
cozinha em sua companhia. “Vamos deixá-lo aqui”, disse, apontando para 
mim. Quando minha esposa levantou-se da mesa, Jung olhou-a lasciva-
mente e disse: “Você é uma mango woman!”, o que interpretei como uma 
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referência a sua aparência um tanto exótica (ela é meio americana, meio ja-
ponesa). Ela riu nervosamente; eu ri com gosto. Enquanto Jung a conduzia 
à cozinha, reclinei-me na cadeira e tomei um gole de Gewürztraminer.

A essa altura, já era meia-noite; o restaurante estava quase vazio e o 
pessoal havia começado discretamente a arrumação. Madame Jung, uma 
mulher magra com mechas louras que supervisionava o salão, aproxi-
mou-se da minha mesa exibindo um sorriso forçado que sugeria não ser 
aquela a primeira vez que o marido levava uma jovem cliente para ver 
suas panelas. Talvez na esperança de alguma solidariedade, perguntou-me 
se estava tudo bem. “Bien sûr”, respondi imediatamente, com um entu-
siasmo que pareceu pegá-la de surpresa. Eu estava letárgico demais para 
me envolver numa conversa prolongada, mas, se tivesse sido capaz de 
evocar as palavras, teria dito que seu marido acabara de me servir um dos 
melhores pratos que eu já comera; que renunciar à minha mulher (por 
assim dizer) era um preço pequeno a pagar por tamanha satisfação; e que 
eu esperaria de bom grado à mesa até o raiar do dia, se necessário, para 
transmitir minha gratidão a monsieur Jung.

Não precisei esperar tanto. Depois de uns 45 minutos, Jung retornou 
com minha mulher. Ela voltou carregando duas garrafas do Tokay Pinot 
Gris da colheita tardia do próprio chef e, curiosamente, uma codorna fria 
recheada com foie gras, embrulhada em papel-alumínio para que pudés-
semos levá-la. Depois de agradecermos novamente ao chef pelo jantar 
memorável e por sua generosidade, ele nos levou até a porta. Ali, recebi 
um displicente aperto de mão, enquanto minha mulher mereceu dois 
beijinhos demorados, um em cada bochecha. Depois ganhou mais dois 
em frente ao restaurante e, enquanto descíamos a rua em direção ao nosso 
hotel, Jung gritou alegremente para ela: “Você é uma mango woman!”, sua 
voz grave penetrando o úmido ar da noite.

No dia seguinte, viajando de manhã cedo de Estrasburgo para Reims 
num Peugeot que parecia prestes a se desintegrar graças à fadiga do metal, 
fi zemos da codorna nosso café da manhã. Sem pratos ou talheres, passá-
vamos a ave de um lado para outro, rasgando-a com as mãos e os dentes. 
Enquanto serpenteávamos pelo relevo ondulante do nordeste da França, 
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submetendo a ave fria a um fi m ignominioso, não pude deixar de me 
maravilhar com o acontecido. Onde, senão na França, poderia um prato 
de comida desencadear uma tal sucessão de eventos, fazendo um sujeito 
gemer de êxtase no meio de um restaurante a ponto de dar ao chef carta 
branca para fl ertar com sua mulher, sob o olhar consternado da mulher 
daquele, e, depois de tudo, empanturrar-se alegremente no dia seguinte, 
logo depois do nascer do sol, com uma ave carregando o fígado de outra, 
presenteada pelo chef como prova de seu desejo pela esposa alheia? Esse 
tipo de coisa certamente só podia acontecer na França, e naquele momento, 
não pela primeira vez, experimentei o mais avassalador ímpeto de afeição 
por aquele país.

Fui à França pela primeira vez aos 13 anos, com meus pais e meu 
irmão. Durante a viagem experimentei, como muitos outros antes, o 
Grande Despertar – o momento à mesa que muda inteiramente nossa 
relação com a comida. No meu caso, foi um legume que provocou o cho-
que: especifi camente, as ervilhas tenras (afogadas em manteiga, é claro) 
servidas num hotel em Blois, no vale do Loire, que me fi zeram perceber 
que comida podia ser uma fonte de prazer e não apenas um meio de sub-
sistência – e que a hora da refeição poderia ser o ponto alto do dia, não 
simplesmente uma pausa na faina cotidiana.

Alguns dias depois, indo de carro para o vale do Ródano, no sul, meus 
pais decidiram fazer a extravagância de almoçar num restaurante duas 
estrelas chamado Au Chapon Fin, em Thoissey, a alguns quilômetros da 
A6, na região de Mâcon. Eu não sabia na época que esse estabelecimento 
tinha uma longa e ilustre história (uma das razões de sua fama é ter sido 
o palco da última refeição de Albert Camus antes do acidente de carro 
que o matou em 1960) nem consigo recordar muitos detalhes dos pratos. 
Lembro-me de que comi um patê para começar, seguido por um grande 
pedaço de frango, e que ambos estavam excelentes, mas só. Lembro-me 
vividamente, contudo, de ter fi cado impressionado com a suntuosidade 
do salão. Os garçons de smoking, as espessas toalhas de mesa brancas, os 
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pratos com monograma, os talheres pesados, os baldes de gelo ornamen-
tados – era o restaurante mais elegante que já vira. Em todas as mesas, 
famílias francesas impecavelmente vestidas. Eu ainda não ouvira falar de 
Baudelaire, mas tive ali a primeira experiência daquele estado particular 
de beatitude que ele descreveu como luxe, calme, et volupté (luxo, calma e 
volúpia), e achei-o encantador.

Seguiram-se outras viagens à França, e com o tempo o país se tornou 
não só o lugar que melhor me alimentava mas também um marco emo-
cional. Em momentos de desalento, nada levantava mais meu ânimo que 
a ideia de Paris, ou melhor, a ideia de comer em Paris. Quando me mudei 
para Hong Kong em 1994, descobri um café chamado DeliFrance (parte 
de uma cadeia local do mesmo nome) que rapidamente se tornou o lugar 
de meu ritual matutino; lendo o International Herald Tribune enquanto 
tomava um cappuccino aguado e comia um croissant fl ácido e gorduroso, 
imaginava estar tomando café da manhã em Paris, e a ideia me enchia de 
contentamento. Na maior parte do tempo, porém, tinha aguda consciência 
de não estar lá. Em várias ocasiões, meus embarques e desembarques no 
aeroporto de Hong Kong coincidiam com a partida do voo noturno da Air 
France para Paris. A visão daquele 747 taxiando para a pista de decolagem 
sempre me inspirava o mesmo pensamento: malditos sortudos.

Em 1997, alguns meses depois que me mudei de volta para os Estados 
Unidos, a New Yorker publicou um artigo de Adam Gopnik que perguntava: 

“Há uma crise na culinária francesa?” O ensaio era Gopnik da melhor qua-
lidade – espirituoso, com boas observações e cheio de perspicácia. Gopnik, 
então correspondente da revista em Paris, sugeria que a culinária francesa 
havia perdido a chama: tornara-se rígida, sentimental, impossivelmente 
cara e insípida. A “musa da culinária”, como ele o expressou, havia se 
mudado – para Nova York, São Francisco, Sydney, Londres, onde os res-
taurantes exalavam um dinamismo cada vez mais difícil de encontrar em 
Paris. “Tudo isso”, escreveu Gopnik, “leva um francófi lo que come em 
Paris a se sentir um pouco como um sacerdote na virada do século que 
acabou de ler Robert Ingersoll: você tenta conservar a fé, mas as dúvidas 
continuam se insinuando.”
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Eu não partilhava dessas dúvidas: para mim, a França continuava 
sendo o orbis terrarum, e nada fazia eu me sentir mais apaixonado pela 
vida que uma refeição sensacional em Paris. Recusei-me a admitir a pos-
sibilidade de que a cozinha francesa estivesse encalhada; não via isso na 
época, e continuei não vendo dois anos depois, quando Émile Jung levou 
minha mulher para a cozinha naquela esplêndida noite no Au Crocodile. 
Sem dúvida sabia que, procurando, era muito fácil encontrar comida ruim 
na França. Estava ciente, também, de que as difi culdades econômicas fran-
cesas tinham tornado brutalmente difícil para restaurantes como o Au 
Crocodile manter seus fogões funcionando. Em 1996, Pierre Gagnaire, 
um chef três estrelas da cidade industrial de Saint-Étienne, perto de Lyon, 
havia falido, e Marc Veyrat, outro chef de primeira grandeza, quase tivera 
o mesmo destino. Eu reconhecia também que talvez fosse propenso a um 
certo fenômeno psicológico comum entre francófi los, pelo qual o simples 
ato de jantar em solo francês parecia realçar o sabor dos pratos. Mesmo 
assim, no que me dizia respeito, a França continuava sendo a primeira 
nação em matéria de comida, e qualquer pessoa que sugerisse outra coisa 
estava sendo deliberadamente do contra ou andava fazendo suas refeições 
nos lugares errados.

Foi a rápida e inesperada extinção da Ladurée logo depois da virada 
do milênio que fez com que as primeiras dúvidas se insinuassem. A La-
durée era uma instituição de Paris, uma casa de chá encantadoramente 
sossegada na rue Royale, no oitavo arrondissement. Além de famosa por 
seus macarons e doces, servia um dos melhores almoços em Paris. Eu 
costumava pedir a salade niçoise, habilmente preparada e regada com um 
molho perfeito, acompanhando-a com uma ou duas taças de morgon, um 
beaujolais com perfume de violeta de Marcel Lapierre, e um pãozinho de 
crosta deliciosa. Em certa altura, descobri a praline mille feuille da Ladurée, 
que também se transformou num hábito: eu terminava todos os almoços 
com esse mil-folhas etéreo que consistia em pralinas de amêndoas, creme 
pralinado, massa folhada caramelizada e avelãs tostadas. De todas as coi-
sas que comia rotineiramente na França, era a praline mille feuille que me 
fazia mais feliz.
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Ao voltar à Ladurée após um ano de ausência, porém, entrei num 
estabelecimento cuja chama havia se extinguido. O primeiro sinal de pro-
blema foi a ausência de rostos familiares. As garçonetes cativantemente 
ríspidas que davam à casa tanto de seu caráter haviam sido substituídas 
por androides desajeitados. Pior, o menu mudara, e muitos dos velhos 
carros-chefe, inclusive a salade niçoise, tinham desaparecido (assim como 
o morgon), substituídos por um punhado de pratos pouco apetitosos. Os 
perpetradores dessa calamidade tiveram o bom senso de deixar a praline 
mille feuille intocada, mas tive de acreditar que ela logo seria destinada à 
tulha de farinha da história. Embora fosse uma instituição adorada, a La-
durée não tinha nenhum status no mundo gastronômico – não tinha um 
chef famoso, não tinha estrelas no Michelin, não tinha pratos amplamente 
imitados. Mesmo assim, naquele momento comecei a me perguntar se 
os franceses não estariam realmente pondo tudo a perder – se a cozinha 
francesa não estava realmente em difi culdades. Foi quando meus olhos 
começaram a se abrir.

Alguns dias depois de minha desapontadora visita à Ladurée, eu es-
tava na área de Mâcon com minha mulher e um amigo nosso. Num fi m 
de tarde, quando começávamos a considerar ideias para um jantar, senti 
pontadas de curiosidade. Será que ele ainda existia? E se existisse, será que 
ainda era bom? Rapidamente comecei a folhear o Guia Michelin, encon-
trei Thoissey e lá estava: Au Chapon Fin. Agora estava reduzido a uma 
única estrela, mas o fato de ainda ter alguma não deixava de ser animador. 
Várias horas depois, estávamos a caminho de Thoissey. A essa altura, po-
rém, meu entusiasmo inicial dera lugar à apreensão. Para o gastrônomo 
dedicado, a ânsia de reviver os prazeres gustativos do passado é constante 
e frequentemente avassaladora. Mas os restaurantes mudam e assim tam-
bém os paladares; tentar recriar momentos memoráveis à mesa é muitas 
vezes uma receita para o pesar (e às vezes também para a azia). E lá estava 
eu, exatamente duas décadas depois, esperando encontrar o Chapon Fin 
exatamente como o deixara.

Bem, o estacionamento não mudara nada – era tão espaçoso como eu 
me lembrava e ainda sombreado por árvores. Infelizmente, ele foi o ponto 
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alto da visita. Uma passada de olhos no salão disse tudo. O esplendor que 
havia deixado em mim uma marca tão profunda dera lugar à decrepitude. 
Aquelas toalhas de mesa espessas e suntuosas eram agora lençóis fi nos e 
surrados. O tapete estava puído. Os pratos pareciam prestes a rachar de 
exaustão. Os garçons abrilhantavam um pouco as coisas: o serviço foi 
jovial e solícito – talvez um pouco demais –, mas eles estavam fazendo o 
que podiam para compensar a comida, em tudo e por tudo tão desfi gurada 
quanto o salão. A noite transcorreu num desanimada indefi nição. Que 
diabo estava acontecendo ali?

A caminho de Paris, minha mulher e eu paramos na sonífera aldeia 
de Saulieu, na borda norte da Borgonha, para comer no La Côte d’Or, um 
restaurante três estrelas pertencente a Bernard Loiseau. Ele era o clown 
prince peripatético da cozinha francesa, cujo império incluía a nave mãe 
estrelada, três bistrôs em Paris, uma linha de refeições congeladas e ações 
negociadas na bolsa de valores. A construção de tal império refl etia o 
desejo de Loiseau de emular o venerado chef Paul Bocuse, mas, como se 
soube mais tarde, fora também uma questão de sobrevivência: os negócios 
em Saulieu tinham fi cado muito difíceis, e Loiseau estava desesperado por 
outras fontes de renda. Na noite em que jantamos em Saulieu, a comida 
estava cansada, e ele também. Foi mais uma refeição desanimadora no 
que se tornara uma viagem das mais deprimentes. Talvez a musa tivesse 
realmente se mudado.

Em 2003, a New York Times Magazine publicou uma matéria de capa de-
clarando que a Espanha havia suplantado a França como a estrela do 
mundo culinário. O artigo, de Arthur Lubow, anunciava a emergência 
de la nueva cocina, um estilo experimental e provocativo que estava rein-
ventando a cozinha espanhola e despertando a atenção de todo o mundo 
gastronômico. Ferran Adrià, do restaurante El Bulli, o mais aclamado e 
controverso chef da new wave espanhola, foi o foco do artigo e enfeitou 
a capa da revista. Lubow comparou a vitalidade gastronômica da Espa-
nha com a cena culinária francesa, que descreveu como calcifi cada e sem 



14  Adeus aos escargots

rumo. “A inovação francesa”, escreveu ele, “congelou-se em complacência 
… quando chefs esquadrinham o globo à procura de novas ideias, não é 
mais para a França que olham.” Para um francófi lo, a citação com que ele 
concluía o artigo era humilhante. O crítico gastronômico espanhol Rafael 
García Santos disse a Lubow: “Foi realmente uma pena o que aconteceu 
na França, porque amamos o povo francês e aprendemos lá. Vinte anos 
atrás, todo mundo ia para a França. Hoje as pessoas vão lá para aprender 
o que não devem fazer.”

Naquela altura, porém, a França tinha se tornado um mau exemplo de 
diversas maneiras. Desde o fi nal dos anos 1970 a economia estivera estag-
nada, afl igida por crescimento anêmico e desemprego cronicamente elevado. 
Sem dúvida a França tinha um generoso sistema previdenciário, o que, po-
rém, não substituía a criação de empregos e oportunidades. Em meados da 
década de 2000, centenas de milhares de franceses (entre os quais muitos 
chefs talentosos) haviam se mudado para o exterior em busca de uma vida 
melhor, não querendo permanecer num país esclerosado e desiludido. O tor-
por econômico da França foi igualado por sua infl uência política diminuída; 
seu esforço para impedir a Guerra do Iraque em 2003, embora prudente se 
considerado em retrospecto, foi visto até por muitos franceses como uma 
tolice presunçosa que só serviu para sublinhar a fraqueza do país.

Uma sensação de decadência tornara-se onipresente. Durante séculos, 
nenhuma nação produzira mais literatura, música e arte excelentes que a 
França, mas isso não era mais verdade. A literatura francesa parecia mori-
bunda, a outrora poderosa indústria cinematográfi ca francesa idem. Paris 
fora eclipsada como centro do comércio de arte por Londres e Nova York. 
Ainda era uma capital da moda, mas estilistas britânicos e americanos 
pareciam gerar mais alvoroço. Na ópera e no teatro, também, Paris fi cara 
relativamente atrasada. A vida intelectual francesa parecia em desvanta-
gem: o alardeado sistema universitário mergulhara na mediocridade. Até 
a Sorbonne se tornara de segunda categoria – certamente não era páreo 
para Harvard e Yale.

Nada na esfera cultural foi poupado – nem mesmo a comida. E não 
era só a haute cuisine que se via em difi culdades. Em 1960, a França tinha 
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200 mil cafés; em 2008, eles estavam reduzidos a 40 mil, e centenas, se não 
milhares, fechavam a cada ano. Bistrôs e brasseries também morriam num 
ritmo alarmante. Queijos apreciados desapareciam, porque ninguém mais 
desejava fabricá-los ou tinha conhecimento para tanto; até o camembert, o 
mais célebre queijo francês, estava ameaçado. A indústria de vinho do país 
estava num estado cataclísmico: vendas em declínio deixavam milhares de 
produtores enfrentando a ruína. Vinicultores na miséria apelavam para a 
violência como forma de chamar atenção para a situação; outros haviam 
se suicidado. Muitos culpavam a competição estrangeira por seus infor-
túnios, mas havia um problema maior mais perto de casa: o consumo de 
vinho per capita na França tinha caído espantosos 50% desde o fi nal dos 
anos 1960 e continuava despencando.

Não era apenas sob esse aspecto que os franceses pareciam estar dando 
as costas para a rica herança culinária do país. Não se exigia mais de aspi-
rantes a chefs que soubessem como costurar frangos, abrir ostras ou pre-
parar rapidamente uma sauce béarnaise para ganhar o Certifi cat d’aptitude 
professionnelle; em vez disso, era testada sua habilidade para usar alimentos 
processados, em pó, congelados e preparados. A França ainda tinha suas 
feiras ao ar livre, mas hypermarchés – hipermercados cada vez mais alastra-
dos – eram responsáveis por 75% de todas as vendas a varejo de alimentos. 
E, de maneira extremamente ameaçadora, o alicerce da cozinha francesa 
– a culinária doméstica, ou la cuisine familiale – estava em difi culdades. Os 
franceses cozinhavam menos que nunca em casa e passavam menos tempo 
na mesa de jantar. A refeição média na França transcorria em breves 38 
minutos, quando durava 88 minutos um quarto de século antes. Uma 
organização, pelo menos, estava pronta para ajudar os franceses a evitar 
a cozinha e a devorar sua comida: o McDonald’s. Em 2007, a cadeia tinha 
mais de mil restaurantes na França e era o maior empregador privado do 
país. A França, por sua vez, tinha se tornado seu segundo mercado mais 
lucrativo no mundo.

A comida sempre havia sido um instrumento da diplomacia francesa; 
tornara-se, porém, uma fonte de humilhação para o país. Em julho de 2005, 
noticiou-se que o presidente francês Jacques Chirac, ao criticar os britâni-
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cos durante um encontro com o presidente da Rússia Vladimir Putin e o 
chanceler da Alemanha Gerhard Schroeder, tinha disparado: “Não se pode 
confi ar num povo que tem uma culinária tão ruim.” Num passado não 
muito distante, Chirac, simplesmente em virtude de ser o presidente da 
França, teria sido visto como eminentemente qualifi cado para emitir um 
julgamento sobre a cozinha de outro país – e, é claro, ao depreciar a culiná-
ria britânica, teria simplesmente declarado o óbvio. Mas, no verão de 2005, 
o comentário de Chirac revelou-o um homem divorciado da realidade. En-
tão não sabia que Londres era agora uma magnífi ca cidade gastronômica? 
Apenas quatro meses antes, a revista Gourmet tinha descrito Londres como 

“o melhor lugar para se comer no mundo neste momento” e dedicado um 
número inteiro a seus prazeres gustativos. Enquanto Chirac se cobria de ri-
dículo, sua gafe assumiu uma signifi cação metafórica: um líder francês, que, 
outrora, ao mencionar gastronomia, teria provocado ideias de refi namento 
e realizações gaulesas, agora servia apenas para sublinhar a intensidade do 
declínio da França. Eles perderam até sua vantagem na cozinha.

A culinária francesa havia certamente perdido seu poder de seduzir. 
Vários dias depois que a zombaria de Chirac chegou às manchetes, mem-
bros do Comitê Olímpico Internacional, apesar de terem se fartado de vi-
nho e comida durante meses às custas dos franceses, escolheram Londres, 
em detrimento de Paris, para sediar as Olimpíadas de 2012 – o peixe com 
batatas fritas levou a melhor sobre o foie gras.

Houve outras indignidades, menos notáveis, mas não menos impres-
sionantes. Em outubro de 2006, o French Culinary Institute de Nova York 
festejou a abertura de seu novo International Culinary Center com dois 
dias de festividades que incluíram debates públicos, demonstrações culiná-
rias e refeições de gala. O FCI era uma das principais escolas de culinária 
americanas, mas também uma fonte de infl uência cultural francesa – uma 
espécie de consulado culinário. Seu corpo de professores incluía Jacques 
Pépin, André Soltner e Alain Sailhac, três chefs franceses expatriados que 
haviam ajudado a desencadear a revolução da gastronomia americana. 
Para assegurar uma inauguração adequadamente espetacular de suas 
novas instalações, o FCI levou dez eminentes chefs estrangeiros a Nova 
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York. Surpreendentemente, a lista não era encabeçada por um francês, mas 
por três espanhóis: Adrià, Juan Mari Arzak e Martín Berasategui. Não só 
isso: os outros sete chefs eram espanhóis também. O French Culinary 
Institute promoveu uma festa para si mesmo e não convidou um só chef 
da França.

Tudo isso era refl exo do que acontecia na França. Vinte e cinco anos 
antes, teria sido praticamente impossível comer mal ali; agora, em algu-
mas cidades e aldeias, era uma batalha encontrar até um pão decente. A 
França celebrada por escritores como M.F.K. Fisher, Joseph Wechsberg, 
Waverley Root e A.J. Liebling; que inspirou as carreiras de Julia Child, 
Alice Waters e Elizabeth David; que prometia deleites gustativos ao longo 
de cada bulevar ou estradinha secundária – essa França, ao que parecia, 
estava morrendo. Tornara-se difícil até encontrar os legumes que me des-
pertaram aquela epifania. Quando Waters começou a visitar a França 
regularmente, costumava contrabandear de lá mudas de tomateiro para 
a Califórnia; agora, estava contrabandeando mudas de tomateiro da Ca-
lifórnia para seus amigos na França.

Entristecia-me ver aquela maneira de comer, e de ser, desaparecendo. 
Na França, não aprendi apenas como jantar; aprendi como viver. Foi lá que 
minha mulher e eu nos apaixonamos, um vínculo formado sobre pratos de 
chucrute, travessas de ostras e tigelas de fraises des bois (doces da Ladurée, 
também). Quando começamos a viajar para a França depois de casados, 
as excelentes refeições não eram apenas ocasiões de prazer, mas uma ma-
neira de reafi rmar nossos votos. O calendário indica que nossos fi lhos não 
podem ter sido concebidos na França, mas a partir do momento em que 
foram capazes de consumir alimentos sólidos, os mergulhamos em nossa 
francofi lia. Travaram conhecimento com crème caramel até mesmo antes 
de saber o que era um Pop-Tart.* Agora, porém, parecia que a França que 
eu crescera conhecendo não estaria mais lá para eles.

* Espécie de biscoitos doces fabricados pela Kellog’s. Com recheio açucarado de vários 
sabores, podem ser aquecidos no micro-ondas. São vendidos principalmente nos Estados 
Unidos. (N.T.)
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Será que os franceses estavam realmente dispostos a deixar sua tradi-
ção culinária simplesmente se deteriorar? Não lhes interessava mais ser o 
farol gastronômico do mundo? Que tinham a dizer sobre tudo isso chefs 
e restaurateurs franceses eminentes como Alain Ducasse e Jean-Claude 
Vrinat? E quanto ao todo-poderoso Guia Michelin, por tanto tempo um 
símbolo da supremacia gaulesa em matéria de comida e vinho – ainda 
era uma força positiva em cozinhas francesas ou se transformara num 
obstáculo ao progresso? Ao mesmo tempo que a infl uência culinária da 
França declinava, o país continuava a produzir grande número de jovens 
chefs talentosos. O que lhes parecia necessário para arrancar a culinária 
francesa de sua decadência? Enquanto sinais do declínio continuavam a se 
acumular, estas e outras perguntas começaram a me oprimir, e fi nalmente 
decidi procurar algumas respostas.


