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 تعاون جديد بين بالنبان ودليل ميشالن

 

ة التي تمتد لثالث هذه الشراكة العالمي وتأتي، الشهيرالسياحي دليل ميشالن مع دخولها في شراكة استثنائية عن  دار بالنبان  أعلنت

 اً.عام 30الراقية ألكثر من المطاعم الفاخرة وعالم بالساعات  قطاع تصنيعللعالقات الوثيقة التي تربط  كنتيجة طبيعيةسنوات 

عبر مجلتها المطاعم في العالم  أهم مراجعي قائمةو، مسابقات الطهي الشهيرةفي رسمي تعتبر ساعات دار بالنبان، ناظم الوقت ال

الدار  وقد أقامتألكثر من ثالثة عقود.  العالميينالطهاة  إضافة إلى تألقها على معاصم أشهر،  "Lettres du Brassus" الدورية

ذا ه لتستكمل هذه الصداقات عبر، ميشالندليل من نجوم  نجم 100من  أكثر الصداقات على مر السنين شملتالشهيرة العديد من 

تميزهما تعزيز التعاون فيما بينهما ل إلى ميشالن ودليل دار بالنبان تهدف. دليل ميشالنبالوثيق على ارتباطها  الذي يشيرالتعاون 

على  ملحوظ، سيكون لها تأثير ايجابي واسعة النطاق، الشراكة طويلة المدى ومن المؤكد بأن هذه. وريادتهما وخبرتهما عبر القطاع

، من شنغهاي إلى باريس بالمأكوالت الراقيةفعالية على نحو سنوي، لإلحتفاء  20أكثر من  وسيتم تنظيم. قطاع المطاعم عبر العالم

 .رنيويورك وطوكيو، على سبيل المثال ال الحصب مرورا  

ات بالنبان تعتمد جودة ساعحيث : النضباط الصارماهتمامها بمعايير افي  وتشترك عالمة الساعات الفاخرة مع المطابخ الراقية

 خبراء صناعة واألصالة. يُظهر واالبتكارالتقاليد  المزج على نحو ذكي بينإلى جانب  االهتمام بأدق التفاصيلعلى  الفاخرةواألطباق 

إضافة إلى لعب دور لتحقيق إنجازات رائعة، المكونات  استخدام مجموعة منعلى حد سواء قدرة رائعة على  المهرةالساعات والطهاة 

دليل ميشالن في ، ما يقارب ثالثة قرون للوقت منذ ناظما  موثوقا  بصفتها وسترافق دار بالنبان، . أشهى األطباقفي تحضير  محوري

 .تميزا  بحثه عن المواهب األكثر رحلة 

 األكثر موثوقية للمطابخ العالمية الراقيةالساعات دار بالنبان، مّصنع 

أقدم بذلك تعتبر هي و، الجزء السويسري من جبال جورا األوروبية  في بالنبانمن قبل جيهان جاك  1735عام  دار بالنبانتأسست 

واالرتقاء به على نحو مستمرإلى مراتب جديدة في الساعات وتساهم بالنبان في تطوير فن تصنيع في العالم.  دار لتصنيع الساعات

 . لى مر السنيني وتحقيقها العديد من االنجازات واالختراعات عاالبتكار تزامها بإرثهامجال الجودة واالتقان واالبداع، وذلك عبر ال

، سواء من حيث بديهي أمروفن الحياة  بالنبان، وبين المأكوالت الراقيةتحضير و فن تصنيع الساعات الفاخرةبين ويعتبر التوافق 

 .بالعادات والتقاليد االلتزام، وكذلك اتجودة المنتجواالهتمام ب، زمميال اليدوي باالعتماد على التصنيعالمشترك  ارتباطهما

، قبل 1986عام  هذا االهتمامبدأ وقد الطهاة الحائزين على جوائز.  أشهرمع ها عالقاتلذا كان من الطبيعي أن تهتم دار بالنبان بتعزيز 

 خصيصا  له صممتفريدي جيرارديت ساعة  الصديقه الدار، عندما قدمت المأكوالت الراقيةمجال الحالي ب االهتمامفترة طويلة من 

بتكريم كل فريدي جيرارديت وبول بوكوز وجويل روبوشون الث سنوات ثم قامت الدار بعد ذلك بثجائزة "أفضل طهاة العالم". نيله عند 

أسماء  لتضمفي النمو  انبالنب، استمرت دائرة أصدقاء . منذ ذلك الحينساعات مخصصة لهم 3، عبر تصميم "طهاة القرن لنيلهم جائزة

ن رويير من ، بما في ذلك الطاهي األسباني مارتن بيراساتيجوي وإدجار بوفير من سويسرا وجوليامشهد فن الطهو العالمي فيجديدة 

 في دليل ميشالن.التميز  نجوم الحاصلين جميعا  علىو، منطقة أوفيرني بفرنسا
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