
 

 فندق فورسیزونز جورج الخامس، باریس، یلتزم في مواجھة التبذیر في الطعام

 ویكشف عن حدیقة بنظام حیوي فعال. 

 

ھكتارات مقدمة من لویس السادس عشر ألختھ، األمیرة الفرنسیة إلیزابیث، التي كانت  8في مدینة فرساي، تمتد ملكیة مدام إلیزابیث، 
منھ الفاكھة إلى الفئات المحرومة. تكشف إدارة إیفلین وسیمون زانوني، رئیس الطھاة في جورج، تزرع فیھا حدیقتھا، وكانت تقدم 

المطعم المتوسطي الحائز على نجمة میشالن في فندق فور سیزونز جورج الخامس، باریس، الیوم عن حدیقة بنظام زراعي قیاسي 
 واجتماعي وبنظام حیوي فعال.

 فندق فاخر ملتزم

، لو ***Le Cinqنجوم میشالن من خالل مطاعمھ الثالثة لو سانك  5قول بأن أصبح أول فندق فاخر یحصل على بعد أن أدھش الع
 ، یلتزم فندق فورسیزونز جورج الخامس باریس، بفن طھي الطعام المستقبلي.*Orangerie* وأورانجري Le Georgeجورج 

ولن یزدھر فن الطھي ھذا إال من خالل  .أن نتخیل فن الطھي المستقبلي عندما نفتح طریق التمیز، علینا «یعلق سیمون زانوني قائال  
ال أدعي المثالیة، ولكنني على قناعة بأنھ إذا أضاف كل منا حجًرا إلى المبنى، فسوف یكون بمقدورنا التأثیر فعلیًا  مسؤولیة بیئیة مثالیة.

 »وتقدیم القدوة.من أجل األجیال القادمة. ونحن كرؤساء طھاه، علینا واجب التعلیم 

 كلم من باریس، توجد حدیقة قیاسیة 15على بعد 

متر مربع من األراضي المتاحة لفندق جورج في مقاربة تراعي المواسم، وبمردود معقول وفي ظل ضریبة  1800تُزرع مساحة 
 كم فقط من المطعم. 15الكربون المحدودة، وتقع الحدیقة على بعد 

بإدارة متمیزة ومراع صدیقة  .ستخدم أي مادة كیمیائیة تُخل بتطور النباتات أو الحیوانات في الحدیقةسنوات، لم تُ  10منذ أكثر من  «
، أصبح إنتاج الفواكھ والخضروات 2016للبیئة، وزراعة بیودینامیكیة تمكن مزارعو الحدائق من تغییر نمط إدارتھم، ومنذ إبریل 

، وھو فریق » األلویة الخضراء «ات الخضراء في إدارة إیفلین ورئیس أوركسترا یعلق میكائیل دوفال، رئیس قسم المساح -رائًعا." 
 من عشرین شخًصا إلعادة الدمج المھني، یقدمون خبرتھم للمشروع.

 مكافحة التبذیر في الطعام.

بتجمیع وتحویل " الباریسیة الناشئة التي تقوم Les Alchimistesشّكل الفندق الفاخر المتخصص في فن الطھي شراكة مع شركة "
المخلفات العضویة من مطاعم الفندق إلى سماد عضوي "صنع في باریس". وھذا السماد یغذي تربة حدیقة فیرساي، التي تأتي منھا 

الفاكھة والخضروات لتزین أطباق فندق جورج الممیزة بنجمة میشالن. وبذلك یقدم فندق جورج الخامس نظاًما حیویًا جدیًدا فعاال ینھي 
 ا تلو آخر.بھ طبقً 

 


