
 
 

 

 
 من الجدیدة القھوة طقوس وراء الحكایة ... Oleato™ قھوة مشروبات یجتمعان: الممتاز البكر الزیتون وزیت القھوة

   ستاربكس

 زیتون بزیت الممزوجة ستاربكس® قھوة مشروبات من جدیدال خطال  وراء الحكایة ، Oleato™ أولیاتو لكم نقدم مقتطف:
 إیطالیا. في ستاربكس يقاھ وم  میالنو في  Reserve Starbucks® محمصة من تنطلق والتي الممتاز البكر بارتانا®

 ستاربكس بایبر/حكایات ھایدي بقلم

 میالنو مدینة طرقات  شولتز ھوارد داس أن منذ مضت عقود أربعة ستاربكس.ل بالنسبة ممیًزا مكانًا إیطالیا مثلت لطالما
  تجربة لنقل اً حافز الزیارة ھذه شكلت .إسبرسو من ھتقدم ما وروعة مقاھیھا رومانسیة اختبرو  ،بالحصى المرصوفة اإلیطالیة
 مالیین یقدم مقھىً  36,000 من أكثر  إلى قھىً م 11 من نمت والتي ستاربكس، إلىو المتحدة الوالیات  إلى اإلیطالیة المقاھي

   العالم.  حول  یوم كل یدویًا المعدة المشروبات

  التي الزیتون أشجار ساتینب في  وبالتحدید صقلیة في المرة وھذه مجدًدا، إیطالیا في إلھامھما وستاربكس شولتز وجد الیوم،
  بزیت المدمجة ستاربكس قھوة وھي ،أولیاتو اسم تحمل المشروبات من جدید خط تقدیم استطاعوا  حیث الشمس، تغمرھا
  میالنو في  Reserve Starbucks محمصة  في فبرایر 22 غًدا  الجدیدة المشروبات ستنطلق الممتاز. البكر بارتانا زیتون
الوالیات المتحدة في في أسواق مختارة حول العالم، بدًءا من جنوب كالیفورنیا  یلیھا إیطالیا، في تاربكسس مقاھي وعبر

في الیابان والشرق األوسط   المشروبات إطالق سیتم من ھذا العامفصل الربیع ھذا العام، وفي وقت الحق  خاللاألمریكیة 
 والمملكة المتحدة. 

 أولیاتو ومشروب المثلجة، أولیاتو  كورتادو ، أولیاتو التیھ كافیھ ھي میالنو محمصة في ستقدم التي األربعة أولیاتو مشروبات
  إسبرسو الشوفان، لیببح أولیاتو التیھ كافیھ إیطالیا في ستاربكس مقاھي ستقدم دیكونستروكتد. وأولیاتو برو كولد فوم  غولدن
 برو.  كولد فوم  غولدن أولیاتو ومشروب والبندق، الشوفان بحلیب المخفوق المثلج أولیاتو

 أولیاتو  أصول 

  األولى فارقتین، لحظتین خالل من ستاربكس مع رحلتھ اكتملت كیف  أولیاتو إلطالق میالنو  في حالیًا المتواجد شولتز وضحی
  طوال العمل بعد المقبل  الشھر في ستاربكس مغادرتھ اقتراب مع واألخرى ستاربكس في المھنیة مسیرتھ بدایة في كانت

   لستاربكس. مؤقت تنفیذي كرئیس األخیرة العشرة الشھور

  القھوة مقاھيب اإلیطالیین تجمع التي الممیزة العالقة اكتشفت ھناكو ،إیطالیا إلى  األولى رحلتي كانت 1983 "عام :یقولو
   ستاربكس."  على الطابع ھذا إلضفاء شغف وكلي المتحدة الوالیات إلى بالعودة سارعت اإلسبرسو. وخصوًصا اإلیطالیة،

  أثناءف .امنفسھ  واإلثارة بالدینامیكیة أمًرا اكتشف  الماضي العام  صقلیة إلى  شولتز رحلة  خاللو السنوات، ھذه كل مرور بعد
ً یوم الزیتون زیت من ملعقة بتناول المتوسطیة العادة على  تعرف الساحرة المدینة  ھذه في إقامتھ   وجیزة فترة خالل بدأ ، یا

  تلك وفي الصباحیة، قھوتھ إلى باإلضافة الیومیة طقوسھ من كجزء الممتاز البكر بارتانا زیتون زیت من بملعقة  باالستمتاع
  وزیت ستاربكس قھوة بین یدمج  متوقع غیر ابتداع كانت النتیجةو األمرین. بین الجمع محاولة فكرة بالھ على  خطرت اللحظة
   الممتاز. البكر بارتانا® زیتون
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https://www.starbucksreserve.com/en-us/locations/milano


 
 

 
  مع الممتاز البكر بارتانا زیتون زیت  دمج عن الناتج والقوام الفریدة بالنكھة تماًما ذھلت "لقد :شولتز یقول االبتكار، ھذا عن

  من عززت متوقعة غیر مخملیة زیتیة نكھة النتیجة كانت والباردة، الساخنة القھوة اتمشروب من كل وفي ستاربكس. قھوة
 الفم."  في رائع بمذاق واستقرت القھوة نكھة

 

 المشروبات  تاریخ صناعة

 دیلغر، آمي تولت ھناك، ومن تغمره. والحماسة المشروبات لتطویر ستاربكس فریق وإلى سیاتل إلى  باكتشافھ شولتز عاد
 ال بشكل مؤھلة دیلغر كانت لقد ستاربكس. لزبائن مشروبات ابتكار مھمة ستاربكس، لدى  ةالرئیسی المشروبات ةرمطوّ 

  عشرین من أكثر ثم معجنات كشیف أوروبا في سنوات عشر  إلى تصل خبرة من بھ تتمتع بما التحدي  ھذا إلنجاز یضاھى
  وقھوة برالین كستناء التیھ كافیھ مثل ممیزة صنافًاأ  ابتكرت حیث ستاربكس، في والمشروبات الطعام فریق في عاًما

  .بالحلیب المدخنة الباترسكوتش

 مزیج كان األنواع، مئات بین ومن اإلیطالیة. بالثقافة العمیق وارتباطھ الزیتون عن یمكن  ما كل تعلم إلى أوالً  آمي بادرت
Nocellara  طلبًا، الزیتون أنواع أكثر أحد  على یحتوى والذي لستاربكس، والمبتكر الممتاز البكر الزیتون لزیت بارتانا

Belice del أیًضا والمسمى Castelvetrano ، المزارعین عائلة مع دیلغر تحدثت الزیتیة. الحیویة بنكھتھ والمعروف  
 وتعرفت أجیال. ألربعة الغنیة صقلیة  تربة في العریقة الزیتون بأشجار اعتنوا الذین الممتاز البكر بارتانا زیتون زیت وراء

   المذھلة. نكھتھ على  للحفاظ ساعات خالل  البارد على  وكبسھ الزیتون عصر مراحل عجمی على  خاللھم من

  ستاربكس، بقھوة ذكرتني تفاصیل رأیت الممتاز، البكر بارتانا زیتون زیت عن المزید لمعرفة رحلتي "خالل دیلغر، تقول
  قبل من محاولتھا عدم من الرغم وعلى  الفریدین."  والقوام النكھة في  المتنوعة والعوامل واألصل ئةالبی تساھم كیف وخصوًصا

  برذاذ الیوناني الزبادي مثل الزیتون، زیت تبرز أخرى أطباق في فكرت فقد والقھوة، الممتاز البكر الزیتون زیت بین الجمع
 الزیتون. زیت كعكة ،وبالطبع الزیتون، بزیت البحر ملح ومثلجات الزیتون، زیت

  كل في "أفكر :وتضیف الزیتي."   وقوامھ حالوتھ ھو Castelvetrano زیتون في الممیزة األمور "أحد  أن إلى دیلغر تشیر
 القھوة." مع رائع بشكل تمتزج الغنیة الزیتیة السالسة فتلك قھوتنا. مع  نمزجھ الذي بالزبدة الكرامیل

 القوام"  غنیة فاخرة "تجربة

 البكر بارتانا زیتون زیت  دمجتف المشروبات، لتطویر مطبخھا في التجارب إجراء بدء كانت دیلغرل بالنسبة الثانیة الخطوة
   بالكامل. جدیدة ثوریة تجربة لتبتكر ھادیل  المفضلة القھوة  مشروبات من بعض مع الممتاز

  الشوفان، حلیب مع الخلط أو بالتبخیر الممتاز البكر نابارتا زیتون زیت تدمج فعندما جًدا.  امً ھم الدمج "كان دیلغر، وتقول
 مثالي بشكل ستقترن التي القھوة  على وللعثور ." الدسم الكامل للحلیب المشابھة  القوام غنیة ،الفاخرة   التجربة ھذه على  تحصل

 ستاربكس، لدى عالیةال ودةالج  ذات أرابیكا قھوة مزیج من مختلفة أنواع بتجربة دیلغر قامت الممتاز، البكر الزیتون زیت مع
 الممتاز البكر بارتانا زیتون زیت دمج  أن دیلغر وجدت ستاربكس، مقاھي في وللتقدیم اإلسبرسو. قھوة من نوعین واختارت

  أكانت سواء بلذتھا تمتاز وناعمة سلسة بنكھات یتمتع والذي ، الخفیف التحمیص ذات ستاربكس إسبرسو مع رائع بشكل یقترن
 مشروب وأضافت ریزیرف ستاربكس  إسبرسو استخدمت ،Reserve Starbucks محمصة ولمشروبات باردة. وا ساخنة

 الالتینیة الكلمة بین لیجمعوا ،أولیاتو اختیار  على الفریق استقرف لالسم، بالنسبة أّما البرتقال. من نفحة مع المثلج الكورتادو
 للزیت. اإلیطالیة والكلمة للزیتون

  Reserve Starbucks  محمصة في الغد من بدًءا أولیاتو مشروبات یجربون من أول إیطالیا في الزبائن سیكون وبالطبع،
  أسواق في المشروبات من إقلیمیة نكھات لتقدیم الشركة تخطط  العام، ھذا والحقًا إیطالیا. في  ستاربكس ومقاھي میالنو في

    األمیركیة. المتحدة والوالیات المتحدة، والمملكة األوسط، رقوالش الیابان، ضمنھا من العالم حول مختارة

https://stories.starbucks.com/stories/2014/starbucks-chestnut-praline-latte/
https://stories.starbucks.com/stories/2016/starbucks-roastery-inspired-beverages/
https://stories.starbucks.com/stories/2016/starbucks-roastery-inspired-beverages/


 
 

 
  فعلى .القھوة  فنجان في تكمن اإلجابة ولكن القھوة. مع الزیتون زیت دمج فكرة سیستنكرون من ھناك "اآلن، شولتز، یقول
 والمھنیة واإلرث لشغفوا الفخر عن تعبر أشد حماسة أو أكبر بإثارة بھا شعرت لحظة أتذكر ال عاًما،  40 من أكثر مدار
 تقدیمھم." لستاربكس یمكن الذین

 أولیاتو  مشروبات نكھات

 : أولیاتو مشروبات ثالث إیطالیا في ستاربكس مقاھي ستقدم

 الشوفان  بحلیب أولیاتو التیھ كافیھ

  البكر بارتانا زیتون وزیت الخفیف صیحمتال ذات ستاربكس بإسبرسو تصنع وأنیقة، بسیطة الشوفان بحلیب أولیاتو قھوة
   تضاھى.  ال بصورة شھي التیھ البتكار الشوفان حلیب مع المبخر الممتاز

 والبندق  الشوفان بحلیب المخفوق المثلج أولیاتو إسبرسو

  اإللھام مصدر ھو ھذا كان وقد محلیًا، المزروعة والكستناء والجوز والفستق اللوز  من بوفرة صقلیة مزارعي أسواق تمتلئ
  ستاربكس إسبرسو من طبقات المشروب یقدم والبندق. الشوفان بحلیب المخفوق المثلج أولیاتو إسبرسو في المكسرات لنكھة
   والثلج. الممتاز  البكر بارتانا زیتون بزیت المخفوق الشوفان وحلیب البندق، شراب خفیف،ال صیحمتال ذات

 برو  كولد فوم  غولدن أولیاتو مشروب

  إلى الكالسیكي المملح الكرامیل  من ،2018 منذ الباردة ستاربكس لمشروبات مفضلة طبقة الباردة  الكریمیة الرغوة باتت لقد
  دمج في  الذھبیة، الرغوة من  علویة بطبقة الُمعدّ  البارد فوم غولدن أولیاتو مشروب یتمتع الجدیدة. الباردة الفستق كریمة رغوة

  قواًما قلتخل ببطء المشروب في تمتزج والتي الحلوة، الفانیال كریمة ورغوة الممتاز البكر بارتانا زیتون زیت بین حریري
 نفسھ.  الوقت في وغنیًا ناعًما

  بقھوة والمصنوعة ،أولیاتو ستاربكس مشروبات من الخاصة  مجموعتھا میالنو في Reserve Starbucks محمصة ستقدم
®Reserve Starbucks :الفریدة  

  الممتاز البكر بارتانا زیتون زیت مع الممتزج الكریمي الشوفان وحلیب   ریزیرف ستاربكس  إسبرسو : أولیاتو التیھ  كافیھ •

   المخملي. والملمس باللذة یمتاز التیھ  كافیھ البتكار

  الممتزج الشوفان  وحلیب البرتقال نفحات  من ولمسة الدیمیرارا، شراب ریزیرف،  ستاربكس  إسبرسو المثلجة:  أولیاتو  كورتادو •

   البرتقال.  بقشرة  ویكتمل الثلج مع المشروب  ھذا  یقدم ممتاز.ال البكر بارتانا زیتون زیت مع

  والمكتمل الفانیال بشراب خفیف  بشكل  محلّى  بارد ریزیرف  ستاربكس  مشروب  برو:  كولد  فوم  غولدن  أولیاتو مشروب •

 دقیقة.  وحالوة  مغریًا عبقًا البتكار الممتاز، البكر بارتانا زیتون بزیت  الممزوجة الباردة بالرغوة

 

 

 


