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Há mais de 25 anos, a La Cure Gourmande faz as 
delícias dos amantes da boa comida com biscoitos, 
doces e Chocolates fabricados em França nas suas 
fábricas.

Este conceito é um circo, no sentido mais poético, 
carregado de âncoras emocionais e afetivas que 
compõem as belas e verdadeiras histórias, muito 
além de uma simples relação comercial.

Os criadores demonstraram uma atenção especial na 
escolha de matérias-primas, receitas e

processos de fabricação por forma a otimizar a 
originalidade e singularidade da sua oferta.

O know-how da La Cure Gourmande, a dinâmica da 
sua rede e o seu conceito de sucesso está pronto para 
ser compartilhado com empresários apaixonados, 
gulosos, inovadores e rigorosos que contarão com 
entusiasmo esta bela história.

Since more than 25 years, La Cure Gourmande glads 
lovers of good food with biscuits, confectioneries and 
chocolates made in France in its workshops.

This concept is a circus, in a poetic sense, which is 
loaded with emotional anchors that make the beauty 
of true stories, well beyond a simple commercial 
relationship.

Corporate deciders have showned careful attention 
to the choice of raw materials, recipes and 
manufacturing processes to optimize the originality 
and uniqueness of their offering.

The know-how of La Cure Gourmande, the dynamics 
of its network and its successful concept is now ready 
to be shared with passionate entrepreneurs, greedy 
and rigorous that will tell with enthusiasm and 
constancy this beautiful story.

História / History

DEPUIS 1989

LET ' S  SHARE  TOGETHER  25 YEARS 
OF  GOURMET  EXPER I ENCE  !

VAMOS COMPARTILHAR MAIS DE 25 ANOS 
DE EXPERIÊNCIA GASTRONÔMICA !
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AIGUES-MORTES (FR)
AIX-EN-PROVENCE (FR)

ANNECY (FR)
ANTIBES (FR)
AVIGNON (FR)

BALARUC-LES-BAINS (FR)
CAP D'AGDE (FR)

CARCASSONNE (FR)
LOURDES (FR)

MARSEILLE (FR)
MONTPELLIER (FR)

NICE (FR)
PARIS (FR)

ROUEN (FR)
ST GERMAIN EN LAYE (FR)

STRASBOURG (FR)
TOULON (FR)

UZÈS  (FR)

BARCELONE (SP)
DUBAI (UAE)
BERLIN (GE)

DHAHRAN (KSA)
MADRID (SP)

MONTRÉAL (CA)
NEW YORK (USA)

RIYADH (KSA)
SEOUL (KO)

SINGAPOUR (SG)
...

Locais / Locations

49 LOJAS  NOS  LUGARES  MAIS  BONITOS DA  FRANÇA  E  DO MUNDO . 

49 STORES  IN  THE  MOST  BEAUT I FUL  LOCATIONS  IN  FRANCE  AND  EL SEWHERE
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La Cure Gourmande Desenvolveu 
um universo comercial específico (Marca, 
Produtos e Serviços) o que projeta o cliente 
para uma experiência de compra única.

A qualidade dos seus produtos e a receção na 
loja, projetam a imagem da marca e contribuem 
para a fidelização dos clientes a longo prazo. 

A diversidade de criações gourmet e os 
eventos programados ao longo de todo o ano 
acrescentam uma dinâmica e mantém o doce 
vínculo com nossos clientes.

La Cure Gourmande has

Conceito / Concept

developped a real brand universe 
(Brand, Products and Services) where 
customers are entranced in a unique sales 
experience.

Products quality and in-store welcoming  
anchor the brand image and contribute to  
customer loyalty.

Gourmet creations diversity and event 
all year round bring a dynamics and 
maintain a strong and gourmet link with 
our customers.
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Os nossos produtos / Our Products



MADALENAS / MADELEINES
La Cure Gourmande oferece uma linha de madalenas de manteiga 
leves e saborosas, como a tradicional, mas também de chocolate e 
frutas.

La Cure Gourmande offers tasty and soft butter Madeleines which 
follow traditional recipe and are filled with chocolate or fruits.

BISCOITOS / BISCUITS
O atelier de bolachas fez várias receitas doces para propor uma 
ampla gama de produtos: biscoitos recheados, paletes, Navettes e 
mantécaos.

Biscuiterie workshop elaborated diverse gourmet recipes to propose 
a wide product range: Filled Biscuits, Palets, Navettes and Mantecaos.

CHOCOLATE / CHOCOLATES
Pequenos bombons de alta qualidade feitos no nosso atelier e 
decorados à mão, com uma base de 60% de cacau e praliné rico em 
amêndoas.

Small quality chocolates manually decorated and made in our 
workshop with 60% cocoa chocolate and praliné rich in almonds.

AZEITONAS DE CHOCOLATE / CHOCOLATE OLIVES
Amêndoas rigorosamente selecionadas e torradas, banhadas com 
chocolate negro de qualidade e com coloração natural.

Carefully selected and roasted almonds coated with quality dark 
chocolate and naturally coloured icing.
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Os nossos produtos / Our Products



CALISSONS / CALISSONS
La Cure Gourmande inspirou-se na receita tradicional de Provence 
para propor um doce calisson rico em mel, frutas caramelizadas e 
amêndoas.

La Cure Gourmande has been inspired by recipe from Provence for 
offering a sweet Calisson rich in honey, candied fruits and bitter 
almonds.

CARAMELOS / CARAMELS
As receitas dos caramelos macios da La Cure Gourmande consistem 
em pequenos bocados de caramelo de vários sabores e ingredientes 
variados.

La Cure Gourmande soft caramel recipes consist in bites with various 
flavours and inclusions.

NOUGATS
A receita do nougat da La Cure Gourmande é constituída por uma base de 
amêndoas delicadamente torradas e trituradas, mel e pistachio. Propomos 
diferentes variedades aos que adicionamos mais ingredientes e sabores.

La Cure Gourmande soft Nougat recipe contains  slightly roasted 
almonds, honey and pistachios. The brand offers different varieties 
enlivened with tasty ingredients.

EMBALAGENS / PACKAGING
La Cure Gourmande propose également une collection d'emballages 
en métal et en carton exclusifs sublimés par des illustrations 
exceptionnelles.

La Cure Gourmande também propõe também uma coleção de 
embalagens, latas e caixas de cartão que se destacam graças às 
ilustrações próprias da marca.

Os nossos produtos / Our Products
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contact@curegourmande.com
ZA Mas de Klé - 5 Rue Joseph Montgolfier

34110 FRONTIGNAN
+334 67 80 31 30


