
 

خبـــــر صحفــي 
صادر عن المركز اإلعالمي لمؤسسة دبي لممهرجانات والتجزئة 

 

 ماستر شيف نيوزالندا والهند يضيفان لمساتهما عمى المأكوالت 

بمسابقات المأكوالت  العائالتيجذب " كانتين الشاطئ برعاية اتصاالت"
 وعروض الطهاة العالميين

 5 و4خالل عطمة نياية األسبوع، "كانتين الشاطئ برعاية اتصاالت"فعالية تشيد : 2016مارس 3دبي، 
نيوزيالند " ماستر شيف"يقدم عددا من الطياة العالميين بما فييم تيم ريد الفائز بـمارس، أوقاتا حافمة حيث س

أسبوع مطاعم "اليند ومجموعة من الطياة من المطاعم المشاركة في " ماستر شيف"ونيكيتا غاندي الفائزة بـ
عروض طيي حّية لوصفات خاصة بيم أمام الجميور، كما سيجيبون عمى أسئمتيم المتعمقة بإعداد " دبي

 . الطعام وطرق الطيي

 

 



 

" ذا كروفت" مارس بمجموعة من الطياة مثل دارين فيمفيك من مطعم 4ويمتقي الجميور، اليوم الجمعة 
، والمذين سيقومان بإمتاع الزائرين بعروض طيي ألطباق معدة "سوشال باي ىاينز ببيك"ووالتر كانزيو من 

ويقدم ىذه العروض الشيف فيصمناصر، أحد مدوني األطعمة المعروفين في دبي . من مكونات طازجة
وسيتابع عروض الطيي مجموعة من الطياة ". سيكريت سكويرل"وكارين ماكمين صاحبة مدونة طعام 

بريد "مثل المطبخ البريطاني تقدمة " أسبوع مطاعم دبي"مسمطين الضوء عمى مطابخ مختمفة يغطييا 
 ".أوكو"من جوردون رامزي والمطبخ الياباني من " ستريت كيتشن

 

 

" باالس داون تاون"  مارس، فسيكمل الشيف ستيف ديكونيك، الشيف التنفيذي فندق 5أما يوم غٍد، السبت 
عروض الطيي الى جانب الشيف نعيمة إسحق التي ستمثل مطعم - التايمندي " ثيبتارا"وبالتحديد من مطعم 

 . أما الشيف بيال ستقوم بتقديم دروس خاصة باألطفال باستخدام منتجات اإلسالمي لألغذية".أتولير إم "

فالي "من " فالي بار"إلى ذلك، سوف يستمتع زّوار الكانتين بمجموعة من فعاليات المياقة الممتعة مثل 
فاست "من " ىيت كالس"و" ىوت بوكس كيت"لمرح األطفال ودروس اليوغا العائمية من " ماي جيم"و" ويل

 ".أووم ريكوردس"و" أببو ميوزيك"وأخيرا عروض الموسيقى الحية من " أثميتيك ترينينج



 

 

نيوزيالند ونيكيتا غاندي الفائزة " ماستر شيف"وسيممع في عطمة نياية األسبوع كل من تيم ريد الفائز بـ
، حيث سيضيفون لمساتيم الخاصة عمى "كانتين الشاطئ برعاية اتصاالت" اليند في " ماستر شيف"بـ

 .المأكوالت المقدمة من باعة الطعام المشاركين

وسوف يجرى سحب يوم السبت ضمن حممة ميرجان المأكوالت في بيتك، الذي تشارك فيو ستة محالل 
سوبرماركت وىايبرماركت، واألطباق المفضمة الذي يمنح جوائز قيمة مقدمة من مصرف أبوظبي 

 .اإلسالمي

 
 
 



 

الجدير بالذكر أن مؤسسة دبي لمميرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري و
كانتين الشاطئ برعاية " خالل فعالية وخاصة" ميرجان دبي لممأكوالت"بدبي، تمتزم خالل الدورة الثالثة من 

 أفضل األنشطة التي تدعم محور الميرجان باحتفال الجميع بالمذاقات وتعزز مكانة مدينة بتقديم" اتصاالت
يذكر أن اإلسالمي لألغذية كما . دبي بوصفيا وجية عالمية وعاصمة فنون الطيي عمى مستوى المنطقة

 ."كانتين الشاطئ برعاية اتصاالت"ىو راعي الفعالية في 
 
 

 


