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În ziua de 21 octombrie 2021, la Institutul Cultural Francez din București a avut loc o seară special
dedicată gastronomiei franceze din Valea Loarei. Excelența Sa Laurence Auer, ambasadoarea
Franței în România, foarte recent instalată pe acest post de prestigiu, a susținut o alocuțiune în care,
pe lângă menționarea tradiționalelor legături dintre țările noastre, francofonia fi ind aici la ea acasă,
a prezentat valoarea turistică a unei zone de interes cu totul aparte, situată nu departe de Paris și
presărată cu un mare număr de castele medievale, bine conservate și restaurate, care sunt și
patrimoniu UNESCO. Pe ecran s-au derulat imagini superbe ale castelelor regale dar și ale
fabuloaselor grădini amenajate în jurul acestora. Evident, o ispită turistică de primă mână.

Au vorbit despre arta lor și maeștri bucătari (chef), patisieri (care au în Franța o confrerie) și
cofetari de cea mai înaltă reputație, care ne-au crescut apetitul pentru vizitarea acestei zone.
Deviza: turismul ecologic, inclusiv cel gastronomic, apropiat de natură. Turismul merită promovat în
spiritul epocii pe care o traversăm, în ciuda pandemiei care se va încheia, sperăm, cât mai curând.
Am afl at cu acest prilej și un aspect de turism cultural: Leonardo da Vinci este înmormântat în
capela castelului Amboise, unde și-a petrecut ultima parte a vieții ca invitat al regelui Franței.

Istoria ne învață multe, între altele și respectul preaputernicilor regi pentru cei care au înnobilat
artele și știința. Regele Francisc I a fost onorat să ia masa cu marele Leonardo! Impostura, atât de
des întâlnită la noi în aceste vremuri încă tulburi, nu- și afl a locul. De înaltă prețuire se bucură
valoarea autentică. Franța și-a păstrat bunele tradiții. Vive la France! Ca președinte al Asociației
Medicilor Scriitori și Publiciști Români am dori ca și literatura să constituie o punte solidă între
popoarele noastre.
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