
   
 

 

 م تجارب ممي زة قد  ي مهرجان دبي للمأكوالت

 "رحلة في عالم المذاقات"للذو اقة مع الفعالية الجديدة 
 

"رحلة في فعالية جديدة هي  السادسةدورته في مهرجان دبي للمأكوالت  يقّدم :2019فبراير  7 دبي،

فنون الطهي مختلف م للجمهور فرصاً استثنائية لالطالع على تقدّ التي و ،"عالم المذاقات

 .تمتاز بها هذه المدينة العالميةوالمذاقات العربية والعالمية المتنوعة التي 

 

 

 

 لتنظيم حواليمجموعة مميزة من الفنادق والمطاعم في دبي مع تعاون مهرجان دبي للمأكوالت يو 

ويتألق بها مختلف المطابخ العربية والعالمية، الضوء على يتم خاللها تسليط حدث ونشاط  100

. وتتنوع فقرات الفعالية بين حصص تعلم فنون الطهي، طوال فترة المهرجان طهاة محترفون



   
 

 

في عدد من مميزة الطهاة أو خوض تجارب طعام مع أشهر ، والجلوس وإعداد الوجبات الرئيسية

 المطاعم، وغيرها الكثير. 

 

كر فعالية "رحلة في عالم المذاقات" ب  12الساعة في تمام  فبراير  7 الخميس من يوم دءاً وتتوفر تذا

كر الحصري "بالتينيوم ليست"، مع العلم أن األماك ظهراً عبر ولذا  ،محدودة نشريك حجز التذا

 بحجز األماكن لضمان المشاركة وعدم تفويت هذه الفرصة الرائعة. سراعيرجى اإل

 

 ،"رحلة في عالم المذاقات"جميع تفاصيل برنامج ويمكن من خالل الجدول التالي االطالع على 

كركم عبرالتي تناسبكمنشطة واختيار األ الموقع اإللكتروني:   ، ويمكن حجز تذا

https://dubai.platinumlist.net/dff_foodie_experiences 
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 الرحلة وصف المطعم التاريخ

 دبليو جي بفندق 68 برايم فبراير 21

 زماركي ماريوت

 نيوكالس الشيف يقدمها الكافيار:و الستيك لحم صنع كيفية حول تعليمية حصة

 من فريدة عّينة مع رئيسي طبق كل يقّدم حيث ،كافيار أمستور من نارسافيدزي

 الكافيار.

 –  فبراير 21

 مارس 9

 هذه حققت :وي زين مطعم في والنودلز سوم ديمال صنع كيفية حول تعليمية حصة يو نزي

 إلى النودلز مع موس الديم طبق إعداد فرصة بمنحهم المذاقات عشاق أحالم الحصة

 أطباق. ثالثة من رئيسية وجبة جانب

21 – 24 

 فبراير

 غير أطباق فعالية في وراقية استثنائية مذاقية تجربة بانتظارك  :متوقعة غير أطباق إنكد

 .متوقعة

 28 و 21

 7 و فبراير

 مارس

 لتعلم خاصة حصص في وشارك "إيتالي" مطعم في مهاراتك اصقل إليطالي:ا الطبخ فن إيِتالي

 مارس(. 7) والخبز فبراير( 28) والباستا فبراير( 21) التقليدية اإليطالية البيتزا صنع

 وسها تبرو  فبراير 22

 

 الغداء أو الفطور بوجبة أصدقائك مع االستمتاع يمكنك :جتماعيةاإل الجمعة

 مع البريتزل كعك صنع لتعلُّم حصة في المشاركةو هاوس بروت مطعم في التقليديتين

 قوالب مزيّن مع الحلوى قالب تزيين كيفية أو المخبوزات بصنع المتخصص شيفال

 الموهوب. الحلوى

   23 و 22 

  فبراير

 لو مدرسة من الطهاة أشهر من 2 مع وأعملوا قابلوا بلو: كوردون لو X بوتيك كولينري جميرا كافيه، بوتيك كولينري

 .الشهيرة الطهي فنون لتعليم بلو كوردون

 ليما تورو، بيسترو، جالفين فبراير 23

 

 لتقديم ووك سيتي في الثالثة المطاعم تجتمع  :ووك سيتي في عشاء مأدبة أطول

 طويلة. عشاء مأدبة إطار ضمن األطعمة من مثالي مزيج

 26 و 23

 5و 2 و فبراير

 مارس 9و

 التقليدية األطباق بأشهى استمتع :بوسةالسم فطائر صنع كيفية حول تعليمية حصة  موهال

 .محددة أطباق ثالثة تتضمن طعام قائمة يقّدم الذي موهال مطعم في الهندية

 27 و 24

 6و 3 و فبراير

 مارس

 طبق طهي أسرار تعلّم :تاريني أندريا الشيف بتوقيع كوفا في أكسبيرينس غورمان مول دبي كوفا، مقهى

ً  طعمه يبقىل ريزوتو  ذهنك. في عالقا

 27 و 25

 6و 4 و فبراير

 مارس

 الرائعة التجربة بهذه التمتع اللحم لمحبي يمكن :العالم حول من اللحوم أطباق أشهى كومباني ميت ذا

 العالم. حول من اللحم شرائح أنواع أفضل وتذّوق

26 -27 

  فبراير

 رينيسانس فندق بالن، بلو

 دبي مدينة وسط

 حول يجلسون فقط ضيوف ستة بين من كن :الشيف طاولة على النباتية التجربة

 سيتم التي للحواس المنعشة بالمذاقات مفعمة نباتية بوجبة واالستمتاع الشّواية

ً  إعدادها  . مايرز دايفيد لشيفا يد من بالن بلو مطعم في لك خصيصا



   
 

 

 2 – فبراير 28

 مارس

 

 قائمة تتضمن فريدة مذاقية تجربة لخوض ستعدا : تايبل غورميه ستوديو تريسند تريسند باي ستوديو

ً  16 من مكّونة طعام ً  طبقا  هيمانشو الشيف توقيع تحمل الهندي المطبخ من شهيا

 .سايني

 )مطاعم النخلة أتالنتس  فبراير 28

 متعددة(

 فنانين مع النخلة أتالنتس فندق في مذاقية مغامرة في شارك :كوزين دو سيرك

 من الشهية بالمأكوالت غنية وقائمة ،خاّلبة وديكورات ،ترفيهية فقرات يقدمون

 . جوائز على الحائزة الفندق مطاعم مجموعة

 1 و فبرير 28

  مارس 2و

 وتعلّم بك الخاصة الطهي مهارات صقلا : ويلينغتون بيف طبق صنع كيفية تعلَّم سوشال مارينا

 الكالسيكية البريطانية الوصفة هذه صنع كيفية

 اللذيذة السوشي لفائف صنع كيفية تعلّم :السوشي لفائف صنع كيفية لتعلُّم حصة بينتو و سوشي ميابي مارس 6 و 1

 وتقديمها وتقطيعها

 المميزة واألجواء الشهية المشاوي بمهرجان استمتع : يارد الباك في المشاوي مهرجان يارد الباك مارس 1

  مواهب. مركز من الجرافيتي لرسم حي عرض مشاهدة أثناء

 – 8 و 2 – 1

 مارس 9

  :2 إليزابيث كوين في ةر الظهي بعد ما شاي تناول جلسة 2 إليزابيث كوين

 متن على الظهيرة بعد شاي تناول بجلسة االستمتاع والتاريخ الطعام لمحبي يمكن

ً يحصر  الركّاب تستقبل التي الشهيرة 2 إليزابيث كوين سفينة  دبي مهرجان خالل ا

  للمأكوالت.

 روبيرتو الشيف يعتبر ذالما اكتشف : السيفيتشي تحضير كيفية حول تعليمية حصة كافيه كرافت مارس 2

 تحضير كيفية حول تفاعلية تعليمية حصة يدير فيما دبي في الطهاة أشهر من  سيغورا

 .البيروفي السيفيتشي طبق

 الشيف مع اإلسباني المطبخ تطوُّر مراحل على تعرّف :اإلسبانية المذاقات احتفالية تاباس دي كاسا مارس 3-9

 بل وحسب هذا ليس .والبايييا التاباس أطباق من محدودة غير بقائمة واستمتع باكو

ً  ستتمكن  بدوره سيعلَّم موهوب راقص يؤديه فالمنكو رقص عرض مشاهدة من أيضا

 ة.الشهير  الرقصة خطوات الضيوف

  بالس فوتو جلف مركز جولة مارس 4

 والتصوير الطعام لعشاق

 الفوتوغرافي

 في وتناوله لطعامك صورة التقط  :للمأكوالت دبي مهرجان | المساء في نايف سوق

 القديمة. دبي في الملّونة نايف سوق أزّقة في بالتجول تستمتع فيما الشّيقة الجولة هذه

 المبتكرة الهندية األطباق أشهى  من 14 لتذوُّق استعدّ  :ستودي تريسند × نادودي  تريسند مارس 7 – 5

 هيمانشوو فينكاتيش شيران سري هما الطهاة أشهر من اثنان سُيعّدها قائمة من

 .سايني

 غاليري إم دبي نخلة رتريت ذا مارس 8

 سوفيتل باي

 نباتية أطباق طهو كيفية وتعلّم الصحي األكل بمستوى ارتقِ  النباتي: الطهو تعليم حصة

 .المغّذية بالبروتينات غنية

 حيث ،األصيل اإلماراتي المطبخ من مذاقية بتجربة تلّذذ تايم": وفأ ساندس "ذا كافيه تريج مارس 9

 قائمة من الختيارا فرصة المطعم ينّظمها التي تايم وفأ ساندس ذا فعالية تمنحك

 اإلماراتية الموسيقى أنغام على بوجبتك واالستمتاع شهية أطباق 10 تتضمن محددة

 .والقصص والشعر

 



   
 

 

 لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر:

 www.dubaifoodfestival.comالموقع اإللكتروني: 

 www.facebook.com/dubaifoodfestالفيسبوك: 

 .twitter.com/dubaifoodfestwwwتويتر: 

  www.instagram.com/dubaifoodfest إنستغرام:

 #مهرجان_دبي_للمأكوالت الوسم:

 –انتهى –

 

 نبذة عن مهرجان دبي للمأكوالت

يحتفي مهرجان دبي للمأكوالت بفنون الطهي على مستوى المدينة، ويرسخ مكانة دبي كعاصمة لفنون الطهي في المنطقة، والوجهة 

يوماً ويشمل عدة فعاليات وأنشطة وعروضاً ترويجية رائعة، فضالً عن  17األهم لتذوق األطعمة والمشروبات من خالل برنامج يمتد 

وهذا المهرجان يعّزز روح التنّوع واإلبداع والتعّدد الثقافي الذي يمّيز هذا القطاع في دبي، ما بين . العالميينمشاهدة عدد من أشهر الطهاة 

جواهر  دبي ) مطاعم فاخرة من فئة الخمس نجوم للذواقة، باإلضافي إلى العديد من المطاعم والمقاهي التي تناسب جميع الميزانيات

تنظيم هذا ( دبي للسياحة)للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبيتتولى مؤسسة دبي (. الخفية

تعزيز  2019مارس  9فبراير وتستمر حتى  21ويواصل مهرجان دبي للمأكوالت في دورته السادسة التي تنطلق في . الحدث السنوي

ويوّفر لسكان المدينة وزّوارها فرصة االستمتاع بأفضل ما تقدمه المطاعم مكانة دبي كوجهة سياحية مميزة وعاصمة عالمية للذواقة، 

 .في دبي

 

 :لمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بـ

  دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي

mediarelations@dubaitourism.ae 

60055559 [971 ]+ 

42017682 [971]+ 

 

 

http://www.dubaifoodfestival.com/
http://www.facebook.com/dubaifoodfest
https://www.dropbox.com/referrer_cleansing_redirect?hmac=13uxtIATqlugyFM4bxW%2BF3zggOrnl1b8Q7ixXan38Go%3D&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdubaifoodfest
http://www.instagram.com/dubaifoodfest

