
منوعات محلية
االحد ١٧ سبتمبر 201٧

PDF 27ملشاهدة الصفحة

جناح »بوشون 
بيكري« بفروعه 

املنتشرة في 
الواليات املتحدة 
شجعنا على فتح 

فروع خارجها 
وخصوصًا في الشرق 

األوسط

محمد عبدالعزيز 
الشايع: بوشون 

بيكري إضافة مميزة 
ملجموعة العالمات 

التجارية لدينا

تضم قائمة بوشون 
بيكري أطباقًا 

فرنسية شهية 
تتوافر طوال اليوم

العالمة التجارية أسسها الشيف العاملي توماس كيلر احلائز سبع جنوم ميشلني

»الشايع« تفتتح أول فرع لـ »بوشون بيكري« في الكويت

 محمد الشايع وباتريشيا فيتز والشيف توماس كيلروفريق بوشون بيكري

 محمد الشايع وباتريشيا فيتز والشيف توماس كيلروفريق بوشون بيكريالشيف توماس ومحمد الشايع وباتريشيا فيتز  نائب السفير األميركي خالل حفل االفتتاح

)ريليش كومار( جودة املنتج والطعم الفريد من اهم مميزات بوشون بيكري 

الشيف توماس كيلر الشيف توماس كيلر يوقع على نسخة من كتابه 

بيكري في الشرق األوسط. 
كما تضم القائمة كوكيز 
 TKO تومــاس كيلــر أوريو
الشــهير وبراوني بوشون 
بيكري بالشوكوالتة الغني 
بقطع الشوكوالتة اللذيذة.

 ويقــع بوشــون بيكري 
أڤنيو-األڤنيوز،  في غراند 
ويستقبل ضيوفه من الساعة 
9 صباحا حتى ١١ مساء خالل 
أيام األسبوع ومن الساعة 8 
صباحا إلى ١2 منتصف الليل 

في عطلة نهاية األسبوع. 
ولالطالع على آخر األخبار 
والوصفات، ميكنكم متابعة 
صفحــات بوشــون بيكري 
على انســتغرام وفيسبوك 
كمــا   ،BouchonBakeryME
ميكنكــم أيضــا االتصــال 
علــى الرقم التالي ملزيد من 

املعلومات 22283833.

التي حتيط باملكان، وهو أحد 
إبداعات املصمم العاملي الشهير 
- وصديق الشيف كيلر - آدم 
تيهاني، الذي صممه ليحاكي 
املخابز الفرنســية التقليدية 
ويجعــل منه املكان األنســب 

للقاء العائلة واألصدقاء.
 وتضــم قائمة بوشــون 
بيكــري أطباقــا فرنســية 
شــهية تتوافر طوال اليوم 
مثل اخلبز الفرنسي، وأطباق 
الفطــور، والسندويشــات، 
والشــوربات، والســلطات 
واحللويــات، باإلضافة إلى 
مكــرون بوشــون بيكــري 
املشــهور عامليــا واملخبوز 
طازجا يوميا بسبع نكهات 
مختلفــة ولذيــذة تتضمن 
املكرون بالفستق واملكرون 
الهنــد  بالزعفــران وجــوز 
احملضر حصريا لدى بوشون 

املكان املفضل لدى الكثيرين 
علــى امتــداد نابــا فالــي في 

كاليفورنيا.
 ويتميــز ديكــور املوقــع 
اجلديد بواجهته اخلضراء التي 
تبعث على الدفء واملصابيح 
احلديديــة ذات الطراز القدمي 

أسامة دياب

 افتتحت شركة محمد حمود 
الشايع ظهر األربعاء املاضي 
أول فــرع لعالمة »بوشــون 
بيكري« في الكويت والثاني 
في الشرق األوسط في غراند 
أڤنيو-األڤنيــوز. وقد حضر 
حفل االفتتاح كل من الشيف 
توماس كيلر، مؤسس بوشون 
بيكري، ورئيس مجلس اإلدارة 
الشــايع،  التنفيذي لشــركة 

محمد عبدالعزيز الشايع.
 وبهــذه املناســبة، صرح 
الشــيف توماس كيلر قائال: 
»يشــتهر الذواقة في الشرق 
البالغ  األوســط باهتمامهــم 
بجــودة الطعــام والنكهــات 
التــي  لألطبــاق  األصيلــة 
يتناولونها، لذا يسعدني أن 
أقدم لهم جتربة فريدة تعكس 
بعضا من ذكرياتي في فرنسا 
من خالل تشكيلة واسعة من 
املعجنات واألطباق الشهية«.
 مــن جهتــه، قــال محمد 
عبدالعزيــز الشــايع، رئيس 
التنفيــذي  اإلدارة  مجلــس 
لشركة محمد حمود الشايع: 
»يســعدنا أن نفتتح بوشون 
بيكــري بحضور مؤسســها 
الشيف توماس كيلر. ونحن 
نرى في بوشون بيكري إضافة 
العالمات  مميــزة ملجموعــة 
التجارية لدينا وهي جزء من 
التزامنا بتقدمي أشهر العالمات 
التجاريــة العاملية لضيوفنا 

في املنطقة«.
 جديــر بالذكــر أن عالمة 
»بوشون بيكري« تأسست على 
يد الشــيف توماس كيلر في 

مدينة يونتفيل في كاليفورنيا 
عام 2003 بهدف تقدمي اخلبز 
واملعجنات الفرنسية للمطاعم 
في املدينة. وقد عرف املخبز 
منذ تأسيسه بأجوائه املميزة 
اخلاصة باملعجنات الفرنسية 
الكالســيكية، وهذا ما جعله 

أكد أن »بوشون بيكري« بصمة فريدة وإضافة مميزة للسوق الكويتي الذي يتمتع بالتنوع

توماس كيلر لـ »األنباء«: الشراكة مع »الشايع« أمر رائع 
والشركة تتمتع بإمكانيات كبيرة توفر سبل النجاح

في الشرق األوسط، كاشفا 
عن بعض املنتجات احلصرية 
التي يقدمها بوشون بيكري 
والتي تناسب جميع األذواق، 
معربا عن أن أمله في أن ينال 

استحسان الكويتيني.
ودعــا كيلــر املواطنــني 
واملقيمني على أرض الكويت 
إلى زيارة بوشــون بيكري 
واالستمتاع باملذاق اخلاص 
واألجواء الساحرة في مجمع 

األڤنيوز.
وكشــف كيلــر عــن نية 
الشــركة افتتاح فــرع آخر 
لبوشون بيكري في الكويت 
في مجمع املارينا في نوفمبر 

املقبل.

وبــني كيلر أن بوشــون 
بيكري يقدم أشهى املخبوزات 
تضــم  التــي  الفرنســية 
الساندويتشــات والكيــش 
والشــوربات والســلطات، 
إلى جانب احللويات اللذيذة 
كالفينويســري واملعجنات 
والتارت والكوكيز احملضرة 
علــى الطريقــة الفرنســية 
واألميركيــة، موضحــا أن 
جنــاح العالمــة التجاريــة 
فــي  املنتشــرة  بفروعهــا 
الواليــات املتحدة فــي نابا 
فالي ونيويــورك وبيڤرلي 
هيلز والس فيغاس شجعه 
على ضــرورة استكشــاف 
األسواق خارجها وخصوصا 

املواطن الكويتي ذواق ويهتم 
دائما بالتفاصيل. 

أن  إلــى  كيلــر  ولفــت 
الشــراكة مع شركة الشايع 
متثل جتربة رائعة ملا لهذه 
الشركة من عراقة وإمكانيات 
مميــزة توفــر كل عناصــر 
النجاح، واصفا لقاءه األول 
مــع رئيس مجلــس اإلدارة 
الشايع،  التنفيذي لشــركة 
محمد عبدالعزيز الشايع في 
كاليفورنيــا باملثمر والبناء 
وحينما زرته فــي الكويت 
واطلعــت علــى امكانيــات 
الشــركة وفريق العمل كان 
انطباعي رائعا وتأكدت أننا 

بصدد شراكة ناجحة.

أجرى اللقاء: أسامة دياب

أعــرب مؤســس العالمة 
التجارية »بوشون بيكري« 
العاملــي تومــاس  الشــيف 
كيلر عن ســعادته الفتتاح 
فرع الكويــت والذي يعتبر 
الثاني في الشــرق األوسط 
بعد فرع دبــي ضمن ثالثة 
السلســلة  أفــرع خططــت 
الواليات  الفتتاحها خــارج 
املتحدة خالل العام احلالي، 
مشيرا إلى أن زيارته األولى 
للكويت كانت في ديســمبر 
عــام 20١4 وزيارته احلالية 
هي الثانيــة له، حيث اهتم 
خالل الزيارة األولى بالتعرف 
على السوق الكويتي واملواد 
ومــدى  املتوفــرة  اخلــام 
مطابقتهــا ملعاييــر اجلودة 
املطلوبة لألطباق التي يتميز 
بها بوشــون بيكري، معربا 
عن سعادته بجودة املنتجات 
املوجودة في السوق الكويتي 
البهــارات  وخصوصــا 
واألســماك واخلضــروات 
والتي ستعتبر إضافة مميزة 
للنكهات الفريدة لـ »بوشون 

بيكري«.
وأشــار كيلر - في لقاء 
خاص لـ »األنباء« على هامش 
افتتاح فرع بوشون بيكري 
في مجمع األڤنيوز- إلى أنه 
بالرغم من أن املطبخ الكويتي 
جزء من املطبــخ اخلليجي 
التقليدي إال أنه له طابع مميز 
وشخصية فريدة، موضحا 
أن دخول الســوق الكويتي 
ميثل نوعا من التحدي نظرا 
لتنوعه واتســاع مســاحة 
املنافســة، باإلضافة إلى أن 

)ريليش كومار(  الشيف العاملي توماس كيلر  الشيف العاملي توماس كيلر متحدثا للزميل اسامة دياب 

 بوشون بيكري
تأسس بوشون بيكري في عام 2003 على يد 
الشيف توماس كيلر لتقديم أشهى المخبوزات 

الفرنسية التي تضم السندويشات والكيش 
والشوربات والسلطات، إلى جانب الحلويات 
اللذيذة كالفينويسري والمعجنات والتارت 

والكوكيز المحضرة على الطريقة الفرنسية 
واألميركية. وإلى جانب فروعه المنتشرة في 

الواليات المتحدة في نابا فالي ونيويورك وبيفرلي 
هيلز والس فيغاس، سيفتتح بوشون بيكري أول 
ثالثة فروع له خارج الواليات المتحدة في الكويت 

ودبي وقطر الحقا هذا العام. ويتميز بوشون 
بيكري بتقديمه علب هدايا خاصة لمختلف 

المناسبات تحتوي لغاية 60 قطعة من المكرون 
المميز، فضال عن منتجاته الموسمية المتنوعة.

افتتاح الفرع الثاني لـ»بوشون بيكري« في الكويت في 
مجمع املارينا نوفمبر املقبل

دخول السوق الكويتي ميثل نوعًا من التحدي نظرًا لتنوعه 
واتساع مساحة املنافسة فيه

املطبخ الكويتي له طابع مميز وشخصية فريدة واملواطن 
الكويتي ذواق ويهتم دائماً بالتفاصيل


