خبـــــر صحفــي
صادر عن المركز اإلعالمي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة

أشهر الطهاة يقدمون مأكوالت عالمية في
"كانتين الشاطئ برعاية اتصاالت"
دبي 5 ،مارس  :2016يقدم "كانتين الشاطئ برعاية اتصاالت " العديد من الفعاليات واأل نشطة التي تيدف إلى
جمع الثقافات حول العالم في مكان واحد ،وسعيًا إلى ذلك استضاف الكانتين يوم الجمعة،

 4مارس ،فعالية

المأكوالت العالمية ،حيث قدم ثالثة طياة من أبرز المطاعم في المدينة مأكوالت متنوعة من مطابخ متعددة حول
العالم.

وفي تعميقيا عمى ىذه الفعالية قالت أليس سكوراتي صاحبة الفكرة الشييرة "فاتو إن كا از" والتي تعني اصنع
المأكوالت في المنزل " :لقد باتت دبي الموطن لمعديد من ال ثقافات والمجتمعات حول العالم ،وبذلك نحن نعمل
عمى إنشاء فريق متنوع يقدم كل واحد منيم أفضل المأكوالت".

أما من جانب الشيف أماندا روسيمي التي تمثل الم طبخ اإليطالي قامت بتحضير طبق الريزوتو مع البازالء ،في
حين قام الشيف أليساندرو ميكيمي بتقديم أطباق من الريزوتو لل حضور  ،الذين حصموا عمى معمومات عن كيفية
تحضير القريدس الوردي مع الخروب وغيرىا من المكونات اإليطالية .وقال أليساندرو" :لقد قمت باستخدام خبز
الخروب ليذا الطبق الغني بالفيتامينات والمواد المضادة لألكسدة".

واستعرض الشيف كيشي أوكابي من مطعم "أوكو" في دبي عمى المسرح الرئيسي لكانتين الشاطئ
اتصاالت  ،سمكة التونة المستوردة من اليابان والتي تزن

برعاية

 7كيموغرامات الذي قام بتقط يعيا إلى شرائح وقام

بتغطيتيا بالسمسم األبيض واألسود بشكل كامل ومن ثم قام بقمي ىذه الشرائح .وبعد أن انتيى أضاف الصمصة
إلى الشرائح المقدمة في األطباق .وعبر ساشيكو سايتو إحدى أعضاء المجتمع الياباني عن مدى سعادتو إلى
تعمم تحضير ىكذا طبق .وقال الشيف كيشي" :انتقمت إلى دبي منذ سنة ونص وأنو لشعور رائع أن أرى الناس
قادمين إلى كانتين الشاطئ ليتعرفوا أكثر عمى المأكوالت اليابانية".
وكان لمشيف سيزار بارتوليني الشيف األخير في سمسمة "المأكوالت العالمية" طريقة أخرى في التعبير عن
المأكوالت البريطانية ،حيث قامت ريبيكا البريطانية بمساعدتو في تقطيع

أحد أنواع السمك "القاروصالحجري "

عندما كان يجيز ىريس األفوكادو مع الميمون المبروش لتضع عمى شرائح السمكة .وقال" :لقد قمت بتحضير ىذا
الطبق باستخدام المكونات البسيطة ليرى الناس أن تحضير المأكوالت في المنزل ليس باألمر الصعب .ومن
الممكن أن يكون تحضير العديد من األطباق بطريقة بسيطة وشيية وبنفس الوقت صحية".

والجدير بالذكر أن مؤسسة دبي لمميرجانات والتجزئة ،إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي،
تمتزم خالل الدورة الثالثة من "ميرجان دبي لممأكوالت" وباألخص خالل فعالية "كانتين الشاطئ برعاية اتصاالت"
أن تقدم أفضل األنشطة التي تدعم محور الميرجان باحتفال الجميع بالمذاقات وتعزز مكانة مدينة دبي بوصفيا
وجية عالمية وعاصمة فنون الطيي عمى مستوى المنطقة .ويذكر أن اإلسالمي لألغذية ىو راعي الفعالية في
"كانتين الشاطئ برعاية اتصاالت

