
 
 

 والمشروبات حول المالمعطممة سنة من إضافة النكهة إلى األ 150صلصة التاباسكو تحتفل بـ 

، حصد 1868في العام  --/ بي آر نيوزواير /  2018كانون الثاني/يناير،  9أفيري آيالند، لويزيانا، 
ألغذية نكهة إلى اكلهيني أول محصول فلفل تاباسكو من مزرعته وحوله إلى صلصة حارة إلضافة اإدموند م

لعائلته وأصدقائه. ولكن إبتكار هذه الصلصة البسيطة غير من دون أن يعرف الطريقة التي يأكل بها الناس 
لفل ف –تم معالجة العناصر الثالثة المكونة لصلصة التاباسكو تسنة،  150واليوم، وبعد  غذاءهم إلى األبد.

لة إدموند في عائالخاصة بها في مصانع شركة زجاجات البتعتيقها وتعبئتها في  –التاباسكو، الملح والخل 
 أيفري أيالند، دون تغيير في طريقة التحضير تقريبا.

صديقا للطهاة، وطهاة المنازل،  هذه الصلصة التاباسكو لحرفية الدقيقة والبراعة في إنتاج صلصةوقد جعلت ا
، ستحتفل شركة 150الطعام على مدى قرن ونصف. وبمناسبة الذكرى السنوية الـ  عشاقونوادل البارات، و 

دى العام مكرس التاباسكو، بهذا الحدث التاريخي باحتفال على م ماكيلهيني، الشركة الصانعة لصلصة
وائد مأساسية على مادة السيد ماكيلهيني" التي يصنعها الصلصة الشهيرة هذه لألشخاص الذين جعلوا "

 الكالسيكية والمعاصرة في جميعاألكل في وصفات  اأساسي اال غنى عنها في المطابخ ومكونومادة ، الطعام
 .أنحاء العالم

انتشارها في كل مكان، ولكن أيضا بسبب هي عالمة تجارية عالمية فريدة ليس فقط  التاباسكو صلصة
قليما و  185في أكثر من بالشارة الماسية الحمراء المغطاة هذه الصلصة تباع قارورة فلتنوعها.  يكتب بلدا وا 

المطاعم في د توج اور الحارة المميزة فلغة ولهجة. صلصة الفلفل  22 اسمها على الزجاجات المعبأة فيها بـ
لى عزل، و االمنالطعام في مخازن وفي أرقى المطاعم في المطاعم الصغيرة غير المعروفة وفي كما ، العامة
 .حقائب يد عشاق الطعام في جميع أنحاء العالمالمطابخ و طعام موائد 

من عائلة  سالخامأحد أفراد الجيل سيمونز، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ماكلهيني، و  يهيقول أنتوني أو 
 صلصة نحوالحب الذي رأيناه بحقا نشعر بالتواضع يلهيني ماك: "إن عائلتي وكلنا في شركة ماكلهيني
 شركتهأن أبدا حلم قد  ال أعرف ما إذا كان جدي األكبر. التي جلبتنا إلى هذه الذكرى المذهلة التاباسكو

مئة وخمسين  وبعد. فئة غذائية جديدة تمامالمنزله ستنتج خلفي الفناء الصغيرة الناشئة التي أطلقها في ال



 لكثير من الناس في الكثير من األماكنلالكثير من تذوق الطعام  قد جلبيكون أنه يسره أن عاما، أنا متأكد 
وكيف سيتم استخدامها على مدى  التاباسكوأين ستذهب صلصة من المثير تصور  في جميع أنحاء العالم.

 ة." المقبل 150السنوات ال 

، ةلياأوبر  يةاحتفالمحدودة من تاباسكو: بفعالية في نيو اورليانز  150 ـالذكرى السنوية التنطلق احتفاالت سو 
ثر من قرن من كمنذ أ ابكاملهعرضها تاريخها إلى أواخر القرن التاسع عشر لم يتم بعود واحتفالية كوميدية، ت

 علىنيو أورليانز، متاحة لعامة الناس في وبرا األالزمان. تذاكر العرض، التي تنتجها جمعية 
http://neworleansopera.org/operas  كانون  28-25عرضه في الفترة من داء مقرر أل

 .2018يناير الثاني/

يشارك العديد من أبرز الطهاة ومؤسسات س، حيث 2018يناير كانون الثاني/ 28 يوموستستمر االحتفاالت 
والتي ئوية الثالثة، للمتاباسكو في شراكة مع لجنة نيو أورليانز احتفالي بالطهي في نيو أورلينز في أول أسبوع 

 طهاةلمدينة نيو أورالنز هذا العام. وسوف تشمل العطلة الرسمية شراكات  300 الـ ستحتفل بالذكرى السنوية
 .خاصة وأكثر من ذلك اأطباقو حصرية، قوائم طعام ، اباسكوالعالمة التجارية ت

في المطبخ هذه الصلصة  لالحتفال بدور ستتوجه احتفاالت ميالد صلصة التاباسكومن نيو اورليانز، و 
فعاليات لفي نيويورك ولندن وشنغهاي وخارجها لهذه الصلصة يلهيني المشجعين اكشركة موستدعو العالمي. 

ي العالم كبار الطهاة فالتي يستعمل بها متوقعة المثيرة وغير الطرق الكبيرة وصغيرة، حيث يمكنهم تذوق 
سيتم  ˚360 فيديو الـ من خالل سحرو . الحارة هذه في الطعام الذي يعدوه ن صلصة الفلفلالمبدعو والطهاة 

دهر حقول فلفل التاباسكو ري، حيث تز يفي جميع أنحاء العالم إلى جزيرة أفهذه األحداث نقل حضور 
نتج ي التاباسكو ةمصنع صلصحيث ال يزال ميل البلوط و ابر وتعتيقه في الفلفل المهروس تتم تعبئة و األصلية، 

 . الصلصة األكثر شهرة في العالمزجاجات هذه كل زجاجة من 

الحانات ادل و ونالطهاة  تاباسكوشركة وطن، دعت في البهذه الصلصة الحتفال ودون ابالنسبة ألولئك الذين يو 
األصدقاء من جميع أنحاء العالم لتسليط الضوء على األطباق والمشروبات الكالسيكية التي جعلت الصلصة 

ال غنى ة صلصتاباسكو صلصة الال تزال تجعل مستغربة، و شعبية، وأحيانا أنتجت أطعمة ذات رمزا، وكذلك 
القنوات مواقع   وعلى TABASCO.com لعام علىعلى مدار االطعام عنها اليوم. وسيتم إطالق وصفات 



ذه الصلصة هالتاريخي لغني و الدور تصور الفيديو لقطات إضافة إلى  التجاريةلعالمة التاباسكو االجتماعية 
 .ركية والعالميةيفي تاريخ الغذاء والثقافة األمية الحارة الفلفل

النقاش  ةتابعمأو  TABASCO.com يرجى زيارة التاباسكو،  لصلصة 150لمعرفة المزيد عن الذكرى ال 
 TABASCO150 # على: لى وسائل التواصل االجتماعي ع

 لهينياكحول شركة م

قليما في جميع  185التي تباع في أكثر من  تاباسكوالعالمة التجارية هيني منتجات كلتنتج شركة ما بلدا وا 
تنتج عاما  150لغة ولهجة. الشركة التي تبلغ من العمر  22يكتب اسمها على منتجاتها بـ أنحاء العالم، و 

Brand Original  ®TABASCOالصلصات العالمية الشهرة ، بما في ذلك عديدة يةفلفل اتخط صلص
& Spicy  SWEET ,Chipotle Sauce ,Green Jalapeño Sauce ,Red Sauce

Buffalo Style Hot Sauce ,Garlic Pepper Sauce ,Habanero Sauce ,Sauce  
 .Sriracha Sauceو

، TABASCOMedia@hunterpr.com، )نيويورك( االتصال: جنيفر ميستاير، هنتر للعالقات العامة
، أليكس كونواي، هنتر للعالقات العامة )لندن(، 212 1+-679-6600هاتف: 

TABASCOMedia@hunterpr.com  :207 44+-033-7795، هاتف 
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