
ຂຂາວປະຊາສ ສາພ ພນ
ສະຖານທທູດຝຣຂ ພງ ປະຈ ສາ ສປປ ລາວ   ວ ພນຈ ພນ ທທ 14 ມ ທນາ 2016

ເທດສະການອາຫານຝຣຂ ພງ ຫຫຫ « Goût de France » ຈະຖຫກຈ ພດຂຂຂນອທກ ໃນວ ພນທທ 21 ມ ທນາ
ເພຫຂ ອສະເຫຫທມສະຫຫອງວ ພດທະນະທ ສາການປປຸງແຕຂງອາຫານຂອງຝຣຂ ພງ

ພາຍຫຫ ພງປະສ ສບຜ ສນສ ສາເລພດສທູງໃນການຈ ພດເທດສະການອາຫານຝຣຂ ພງເທຫຂ ອທທໜຂຂ ງ,  ກະຊວງການຕຂາງປະເທດ  ແລະ
ພ ພດທະນາສາກ ສນ ແຫຂງສາທາລະນະລ ພດຝຣຂ ພງ ໄດຂຕ ພດສສນໃຈຈ ພດເທດສະການດ ພຂງກ ຂາວນທຂອທກ ທທຂ ມ ທຊຫຂ ວ ຂາ « Goût de
France/Good France »  ປະຈ ສາປທ  2016  ໃນວ ພນທທ  21  ມ ທນາ ທທຂ ຈະມາເຖສງນທຂ ເຊສຂ ງຍ ພງເຫຫຫອອທກໜຂຂ ງອາທສດ.
ກະຊວງການຕຂາງປະເທດຂອງຝຣຂ ພງ ມ ທເປສຂາໝາຍຈ ພດງານດ ພຂງກ ຂາວຂຂຂນໃນທປຸກໆປທ ໃນລະດທູບານໃໝຂ.

ໃນປທນທຂ,  ພສຂ ຄ ສວຫຫາຍກຂວາ 1600 ຄ ສນ ໃນທສຂວໂລກ ໄດຂໃຫຂກຽດເຂສຂາຮ ຂວມການປປຸງແຕຂງອາຫານຝຣຂ ພງທທຂ ດທເລທດ ແລະ
ການແບຂງປພນແລກປຂຽນຄປຸນຄຂາການປປຸງແຕຂງອາຫານ. ການຈ ພດງານດ ພຂງກ ຂາວນທຂ  ຈະຊຂວຍເຜທຍແຜຂສສນລະປະການດ ສາ
ລ ສງຊທວສດແບບຝຣຂ ພງ ຜຂານເທດສະການໃດໜຂຂ ງໃນລະດ ພບສາກ ສນ.

Goût de France ປະຈ ສາປທ  2016 ແມ ຂນໂອກາດໃນການເຜທຍແຜຂສທູດອາຫານຝຣຂ ພງ. ສ ສາລ ພບປທນທຂ,  ກະຊວງການ
ຕຂາງປະເທດຂອງຝຣຂ ພງ ຕຂອງການສ ສຂງເສທມ  « ການບສລສໂພກທທຂ ດທ  » ແລະ ການເຄສາລ ສບສສຂ ງແວດລຂອມ ແລະ ສ ສຂງ
ເສທມໃຫຂບ ພນດາຮຂານອາຫານຕຂາງໆ ນ ສາໃຊຂໄຂມ ພນ,  ນ ສຂາຕານ ແລະ ເກຫອ ໜຂອຍລ ສງ ແລະ ເນພຂນໃຫຂຄວາມສ ສາຄ ພນ
ປະເພດຜ ພກ ແລະ ອາຫານປະເພດເມພດ. 

ສ ສາລ ພບ ສປປ ລາວ ກສຂໄດຂເຂສຂາຮ ຂວມງານດ ພຂງກ ຂາວນທຂອທກ ແລະ ໄດຂຂະຫຍາຍໄປທທຂ ແຂວງຫຫວງພະບາງ ຊຂຂ ງຈະມ ທພສຂ
ຄ ສວສອງທຂານເຂສຂາຮ ຂວມ. ສ ສາລ ພບປທນທຂ ເທດສະການອາຫານ « Goût de France » ຈະຖຫກຈ ພດຂຂຂນ ທທຂ  5 ສະ
ຖານທທຂ  ແລະ ມ ທພສຂ ຄ ສວເຂສຂາຮ ຂວມທ ພງໝ ສດ 9 ທຂານ.



 ນະຄອນຫຫວງວຽງຈ ພນ

1) ຮຂານອາຫານ L'Adresse – ໂດຍພສຂ ຄ ສວ Tinay
ພສຂ ຄ ສວຝຣ ພຂງສອງທຂານ  ຈາກຮຂານອາຫານ   L'Adresse,  ທຂານ  Tinay  INTHAVONG  ແລະ  Jean-Yves
GUIOMAR ຮຂວມກ ພບ ທຂານ Boris LUANGKHOT, ຊຂາງເຮພດເຂສຂາໜ ສມ ແລະ ເຈສຂາຂອງຮຂານເຂສຂາໜ ສມ Bakery
by Boris. 

2) ໂຮງແຮມ ອ ພນຊາຣາ
ທທຂ ໂຮງແຮມ ອ ພນຊາຣາ, ຈະມ ທ ທຂານ Philippe BOUCLEY (ຈາກຮຂານອາຫານ Bistro 22), Jean-Marie
STAINMESS (ຈາກຮຂານອາຫານ La Signature) ແລະ ທຂານ Pierre VIALA (ຈາກ Parad'Ice), ຊຫຂ ກປຸ ຂມ
ຂອງເພທຂ ນເອທຂນວຂາ « Les 3 Toqués », ທ ພງສາມຈະມານ ສາສະເໜທເມນທູທທຂ ປປຸງແຕຂງຮຂວມກ ພນ. 

3) ທທຂ ເຮຫອນພ ພກເອກອ ພກຄະລ ພດຖະທທູດຝຣຂ ພງ
ໃນນາມສຂວນຕ ສວ ທຂານເອກອ ພກຄະລ ພດຖະທທູດຝຣຂ ພງຈະຈ ພດງານລຂຽງອາຫານຄ ສຂາສ ສາລ ພບການນ ສາຂ ພຂນສທູງຂອງລາວ. ໃນ
ໂອກາດດ ພຂງກ ຂາວ ທຂານ Sébastien RUBIS, ຫ ສວໜຂາໂຮງແຮມ ແລນມາກ ໄດຂຖຫກເລຫອກໃຫຂເປພນທທູດພສເສດດຂານ
ວ ພດທະນະທ ສາການປປຸງແຕຂງອາຫານຂອງຝຣຂ ພງ. 

 ແຂວງຫຫວງພະບາງ

4) ຮຂານອາຫານ Governor's Grill,  ເຊສຂ ງເປພນຮຂານອາຫານຂອງ Hôtel de la Paix (ກປຸ ຂມທປຸລະກສດ
ACCORD ຂອງຝຣຂ ພງ) : ໂດຍພສຂ ຄ ສວ ແກຂນຈ ພນ ບປຸບຜາພ ພນ (Kanchan BOUPHAPHAN).

5) ຮຂານອາຫານ Elephant ໂດຍພສຂ ຄ ສວ Yannick UPRAVAN 


