مهرجان دبي للمأكوالت  ... 2019ويستمر المرح مع المذاقات الشهية
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 28 ،فبراير  :2019يستمر مهرجان دبي للمأكوالت في تقديم المزيد من
المذاقات الشهية في أجواء احتفالية تعم أرجاء المدينة حتى يوم السبت  9مارس ،حيث يتيح لسكّان
المدينة وز ّوارها فرصة االستمتاع بمشاهدة والتفاعل مع عدد كبير من الفعاليات واألنشطة والعروض،
وكذلك استكشاف مختلف المذاقات من حول العالم.
وإليكم الفعاليات والعروض التي يقدمها مهرجان دبي للمأكوالت خالل األسبوع المقبل:
• مرح على الشاطئ ضمن فعالية "  swypكانتين الشاطئ"
الفعالية األبرز في مهرجان دبي للمأكوالت تقدم للجمهور المزيد من العروض عبر مناطق متخصصة ينصح
بزيارتها .توجهوا إلى منطقة الطعام ،أو منطقة المرح العائلي ،أو شارع شاحنات الطعام من سفن أب-فيدوز
لتجربة تشكيلة متنوعة من المذاقات الشهية من شطائر البرجر ،إلى مأكوالت الشارع اآلسيوية وروائع من
شاحنات الطعام وغيرها المزيد .اصطحبوا عائالتكم وأصدقائكم إلى المنصة الرئيسية في موقع فعالية
ّ
لعشاق فن
" swypكانتين الشاطئ" لمشاهدة عروض حية أو قضاء أمسيات لمشاهدة األفالم .كما يمكن
متخصصة ،كما يمكن
منصات
ّ
الطهي متابعة عروض الطهاة المحترفين والتعرف على مهارات الطهي عند ّ
زيارة منطقة أوبر ايتس Uber Eatsلتوصيل الطعام اللتقاط أجمل الصور ومشاركتها على انستجرام ،كما
يمكن اختبار مهاراتكم الغنائية في كشك الكاريوكي ،والدخول في منافسات األلعاب اإللكترونية في منطقة
األلعاب ،كما يمكن زيارة مناطق أخرى من بينها" :حديقة التس ّوق" ،ومنطقة "ورش العمل" ،و"منطقة
الرياضة" ،و"منتزه ألعاب األطفال".

أحداث أخرى ال يمكن تفويتها في فعالية "  swypكانتين الشاطئ":
• عرض مم ّيز لأللعاب النارية يوم  1مارس عند الساعة  8:35مساء.
• عروض المهرجان البرازيلي بألوانه الزاهية على أنغام موسيقى أمريكا الالتينية وأنشطة أخرى.
• زيارة شريك حفل الشواء "ميت أفينيو" في يومي  1و  2مارس في منطقة المرح ،حيث سيتم إعداد
أشهى أطباق المشاوي.
تقام فعاليات " swypكانتين الشاطئ" في شاطئ جميرا خلف "سنست مول" .وتستقبل جمهورها طوال
فترة المهرجان من الساعة  12ظهرا حتى  10مساء من األحد حتى األربعاء ،ومن الساعة  10صباحا حتى
 12بعد منتصف الليل أيام الخميس والجمعة ،ومن الساعة  10صباحا حتى  10مساء أيام السبت.
• آخر فرصة لالستفادة من عروض "أسبوع دبي للمطاعم" برعاية بنك اإلمارات دبي الوطني وفيزا
باقي  3أيام فقط على انتهاء عروض "أسبوع دبي للمطاعم" الذي يقدم وجبة من  3أطباق رئيسية في عدد
من أرقى المطاعم في دبي حتى يوم السبت  2مارس  .2019ويمكن للجمهور تجربة عدة اختيارات من
مطبخ أمريكا الالتينية في مطعم "هوتيل كارتجنا" ،أو األطباق األرجنتينية في مطعم آنديس ،أو االستمتاع

بتناول وجبة إماراتية في مطعم الرمال السبعة ،أو تجربة أشهى المأكوالت البحرية في مطعم "بحر" ،أو
تجربة مذاقات أوروبية حديثة في "مينا براسيري" ،أو المأكوالت اإليطالية في "جيا" ،باإلضافة إلى تناول
مأكوالت من حول العالم في "ذي اوبزيرفاتوري" وغيرها .علما بأنه يمكن إجراء جميع الحجوزات من خالل
شريك الحجز  Reserve Outمن خالل الموقع اإللكتروني أو التطبيق الذكي.

• مذاقات غير مكتشفة بعد في "جواهر دبي الخفية"
سيتم اإلعالن عن المطاعم الفائزة بلقب "جواهر دبي الخفية" بتاريخ  2مارس على الموقع اإللكتروني،
 ،www.dubaihiddengems.comويمكن للجمهور االستمتاع بوجبات خاصة بسعر  35درهما لكل وجبة،
حتى تاريخ  9مارس .ويمكن اإلطالع على خيارات الطعام من خالل الصفحة الخاصة لكل مطعم على
الموقع اإللكتروني لزوماتو والتطبيقات الذكية الخاصة بها.

• مغامرات بنكهات أخرى مع "رحلة في عالم المذاقات"
ج ّر بوا مذاقات فريدة في "رحلة في عالم المذاقات" ،تلك الفعالية التي تقام على نطاق واسع في دبي،
وتتضمن دروسا لتعلم فنون الطهي ،باإلضافة إلى قوائم طعام حصرية وغيرها .لمزيد من المعلومات حول
برنامج "رحلة في عالم المذاقات" ،واألسعار وحجز التذا كر ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:
https://dubai.platinumlist.net/dff_foodie_experiences
وتوضح القائمة التالية برنامج الفعالية التي ستقام خالل الفترة من  28فبراير حتى  6مارس:

التاريخ

المكان

وصف الرحلة

 28فبراير

إيتالي – دبي مول

دروس تعلم فنون الطهي اإليطالي :انضموا إلى دروس تعلم فنون الطهي

 28فبراير

مطعم ميكس بإدارة طاولة الطهاة :استمتعوا بعشاء مم ّيز مع مشهد رائع ألفق دبي ومياه

اإليطالي في مطعم إيتالي لتعلُّم كيفية تحضير الباستا اإليطالية التقليدية.
الشيف آلن دوكاس،
فندق

ذي

الخليج العربي.

إميرالد

باالس كمبنسكي دبي
 28فبراير

فندق أتالنتس النخلة سيرك دو كوزين  -نسخة الكرنفال :استمتعوا بأجواء برازيلية رائعة مع
(مطاعم متنوعة)

فنانين ترفيهيين وديكورات ّ
خالبة وقائمة غنية بالمأكوالت الشهية من
مجموعة مطاعم الفندق الحائزة على جوائز.

 28فبراير ذي
–  2مارس

الونج،

الطابق مأكوالت بحرية حصرية وأمسيات الكافيار في الطابق  154من برج

 ،154برج خليفة

خليفة :استمتعوا بمشاهد رائعة من أعلى برج في العالم في مطعم "ذي
الونج" ،حيث تتذوقون مجموعة من المأكوالت البحرية المزينة بأفخر أنواع
الكافيار.

 28فبرا ير ستوديو بإدارة تريسند طاولة تريسند ستوديو غورميه :استكشفوا نكهات المطبخ الهندي
بطريقة جديدة ومبتكرة بتوقيع الشيف هيمانشو سايني.

–  2مارس

 28فبراير مطعم مارينا سوشال دروس تعلم الطهي من "بيف ويلينغتون" :تعلموا كيفية طهي طبق بيف
ويلينغتون اإلنجليزي الشهي مع الشيف ويل ستانيير الذي سيكشف

–  2مارس

للضيوف عن التقنيات الالزمة إلعداد طبق مثالي وشهي.
 28فبراير مطعم زين وي – دروس تعلم إعداد طبق "ديم سوم" في مطعم زين وي :سيتمكن عشاق
–  9مارس

سيزارز بالس

الطعام والذ ّواقة من تعلُّم كيفية إعداد ديم سوم والنودلز ومن بعدها
االستمتاع بوجبة من  3أطباق رئيسية.

 28فبراير مطعم سكيب على تاكوس على شرفة برج العرب :يأتي التاكو بنكهات وأشكال عديدة مثل آل
–  9مارس

شرفة
العرب

فندق

برج باستور ،أو كارنيتاس ،أو لونغانيزا ،أو كوتشينيتا ،أو مع البارباكوا أو التاكو
الحا ّرة التقليدية .استمتعوا بطبق من لفائف التاكو مع إطاللة ّ
خالبة من
فندق برج العرب.

أرماني/ديلي مهرجان مهرجان مأكوالت الشارع اإليطالية :رحلة عبر إيطاليا وأوروبا الستكشاف

 1مارس

مأكوالت

الشارع أ كثر من  50نوعا من الجبن مع المقبالت اإليطالية "األنتيباستو" ،ومشاهدة

اإليطالية

طريقة عمل المعكرونة والريزوتو ،والجبن التقليدي والتقطيع على البارد،

فندق

أرماني،

برج

وتذوق أشهى أنواع اللحوم والمأكوالت البحرية الطازجة.

خليفة
 1مارس

مهرجان المشاوي في الباك يارد :استمتعوا بمهرجان المشاوي في الباك

ذي الباك يارد

يارد بفندق شتيجينبرجر الخليج التجاري ،دبي .يقدّم المهرجان إلى جانب
البوفيه ،منصات الشواء الحية ،حيث ستجد مختلف أصناف المشاوي
اللذيذة .كما وسيستضيف المهرجان عرضا حيا لرسم الجرافيتي من مركز
مواهب.
1

و

جلسة تناول شاي ما بعد الظهيرة :تم تحويل السفينة التاريخية كوين

 2كوين إليزابيث 2

إليزابيث  2التي ترسو في ميناء راشد ،إلى فندق عائم أسطوري يتألف من

مارس

 13طابقا .ويمكن لزوار السفينة اآلن االستمتاع بمجموعة رائعة من
الشطائر والمعجنات اللذيذة ،والكعك الطازج وقطع السكونز الشهية .ال
تف ّوتوا هذه التجربة االستثنائية لتناول شاي ما بعد الظهيرة على متن كوين
إليزابيث !2
 6-1مارس

تعلّم

كيفية

صنع حصص تعلم السوشي :تعلموا كيفية صنع لفائف السوشي اللذيذة

السوشي في ميابي
 2مارس

والكثير عن تقنيات صنع السوشي.

مطعم ميكس بإدارة دروس تعلم عمل الحلويات :فرصتكم إلتقان عمل الحلويات الفرنسية،
الشيف آلن دوكاس
فندق

ذي

إميرالد

مثل باريس -بريست ،وحلوى الفاشرين ،وكعكة الشوكوالته ،يعقبها عشاء
من ثالثة أطباق.

باالس كمبنسكي دبي
 2مارس

كرافت كافيه

درس تعليمي حول كيفية تحضير السيفيتشي  :ا كتشف لماذا يعتبر
الشيف روبيرتو سيغورا من أشهر الطهاة في دبي ،فيما يدير درسا تفاعليا
لتعليم كيفية إعداد طبق السيفيتشي البيروفي.

 9 ،5 ،2موهال – حي دبي درس تعليمي حول كيفية صنع فطائر السمبوسة :استمتع بأشهى
مارس

للتصميم d3

األطباق التقليدية الهندية في مطعم موهال الذي يقدّم قائمة طعام تتضمن
ثالثة أطباق محددة

 6 ،3مارس مقهى كوفا ،دبي مول

غورمان أ كسبيرينس في كوفا بتوقيع الشيف أندريا تاريني :تعلّم أسرار
طهي طبق ريزوتو ليبقى طعمه عالقا في ذهنك

 5 ،3مارس سالب تيست كيتشن ،العالم في خمسة أطباق :استمتعوا بأشهى المأكوالت البحرية من المطبخ
اآلسيوي واألوروبي والعربي مع وجبة من خمسة أطباق رئيسية تتضمن

المير

طبق حلو بيروفي بنكهة من أمريكا الجنوبية.
–

 9مذاقات إسبانية في أمسية إسبانية بامتياز :انضموا إلى الشيف باكو في مطعم كاسا دي تاباس

مارس

لالستفادة من المعلومات الق ّيمة واالستمتاع بقائمة تتضمن أشهى

3

كاسا دي تاباس

األطباق .ومشاهدة عرض رقص الفالمنكو يؤديه راقص موهوبن الذي
سيقوم بتعليم الضيوف خطوات الرقصة الشهيرة.
 4مارس

جولة

مميزة

تضم جولة مسائية في سوق نايف مع جلف فوتو بالس للتصوير الفوتوغرافي:

الطعام والصور مع جولة سياحية ش ّيقة ومثالية لعشاق الطعام والتصوير الفوتوغرافي
جلف فوتو بالس الستكشاف شوارع دبي القديمة.
للتصوير الفوتوغرافي
 6 ،4مارس ذا ميت كومباني
مدينة جميرا

حصص تعلم فن طهي اللحوم :فعالية خاصة لتذ ُّوق أفضل أنواع اللحوم
والستيك من حول العالم ،تحت إشراف رئيس الطهاة في المطعم الذي
سيتولى مهمة إرشاد الضيوف وتعريفهم بأنواع اللحوم والستيك وطرق
تقطيعها وتحضيرها ومصدرها ودرجة الحرارة المطلوبة عند طهيها وما إلى
ذلك من تفاصيل دقيقة .سيستمتع الضيوف بمقبالت شهية مع بداية
األمسية وبالحلويات اللذيذة مع انتهائها.

و 7ستوديو بإدارة تريسند نادودي × تريسند ستوديو :استعدوا لتذ ُّوق أشهى األطباق من قائمة

6
مارس

س ُيعدّها الطاهيان المشهوران سري شيران فينكاتيش وهيمانشو سايني.
سيت ّولى كل شيف تحضير مجموعة مؤلفة من  7أطباق وستّقدّم
لمجموعتين على مرحلتين لكي يستمتع الضيوف بمذاقاتها اللذيذة.

• قهوة مميزة بمذاقات حصرية
ّ
لعشاق القهوة في عدد من المواقع على
تق ّدم فعالية "قهوة مم ّيزة بمذاقات حصرية" تجارب جديدة
مستوى المدينة ،حيث تقام عروض القهوة الخاصة التي يمكن للجمهور تجربتها خالل المهرجان ،ومن
بينها "التيه الشوكوالته سوبرفود" من كوستا كوفي ،و "التيه بالزعفران" من كباقهوة ،و" التيه الفستق" من
مقهى "سادل" في كانتين الشاطئ ،أو " التيه مدخن" في مطعم آنديس.

ولذواقة القهوة ،يمكنهم تجربة " قهوة عضوية من مصدر واحد" في كافيه كيسو ،وللباحثين عن نكهة
مختلفة ،يمكنهم زيارة إماراتي كوفي كو وتجربة قهوة إماراتية يتم إعدادها من مزيج مكون من أ كثر من 90
نوعا من القهوة .أو زيارة مقهى "دوه" لتجربة باونتي التيه أو إيسكورما في نوسانتارا كوفي روسترز.
وللباحثين عن وجبة خفيفة مع القهوة ،يمكنهم زيارة بوسطن لين لتناول فنجان من القهوة مع الكعك
المحلي ،أو التوجه إلى أقرب مقهى تيم هورتونز لتناول القهوة مع الكعك المحلى ب ـ  10دراهم فقط.

• عرض تذوق واربح
ما يزال العرض الترويجي"تذوق واربح" مستمرا برعاية زوماتو ومجموعة مرا كز التسوق في دبي ،ويقدم
للجمهور من زوار المدينة وسكانها فرصا ل ربح العديد من الجوائز ،من بينها سيارة نيسان باترول و50
قالدة ماسية من "جواهر" ،باإلضافة إلى جوائز بقيمة مليون درهم من زوماتو عند طلب الطعام إلكترونيا.

• احتفاالت في مختلف أنحاء المدينة
المزيد من األنشطة لعشاق المذاقات في كل أرجاء المدينة ومن بينها:
 oاستمتعوا بميامي فايبز الوردية :توجهوا إلى الست ا كزيت في الخوانيج يوميا وطوال فترة
المهرجان من الساعة  3عصرا حتى  12منتصف الليل لالستمتاع بوجبات شهية وأنشطة مرحة
ورائعة لكافة أفراد العائلة.
 oتذوقوا مأكوالت من حول العالم في ذي بوينت :احصلوا على جواز سفر "بوينت" من  28فبراير
حتى  2مارس عند وصولكم إلى "ذي بوينت" في نخلة جميرا ،حتى تتمكنوا من تذوق أشهى
المأكوالت من حول العالم.
 oباقة "عشاء وحفل استعراضي في البيرل" :سارعوا بحجز تذا كركم لحضور عرض البيرل األفضل
في دبي مع وجبة عشاء قبل وبعد العرض .تبدأ الباقة من  550درهما للتذكرة الذهبية والوجبة،
ويمكن للضيوف االختيار من بين أحد المطاعم الموجودة في الفنادق الثالثة التي تحتضنها الحبتور
سيتي ،وهي مطعم بابيول ،وذي ماركت زوكو ،وذي سيتي جريل ،ونامو آند باربكيو – مطعم
فرنسي.
 oنكهات متعددة من الشرق والغرب في "نادي فيستا ماري" :استمتعوا بتناول الطعام في أجواء
احتفالية في نادي فيستا ماري بنخلة جميرا ،المطل على الواجهة المائية والتي تقدم  1كيلوجرام
من المحار "بلح البحر " مقابل  250درهما في بريز بيتس جريل ،وباقة المشاوي الكاريبية في راس
بيتش فايبز الونج مقابل  150درهما للشخص ،وقائمة تضم وجبة من أربعة أطباق رئيسية
بيروفية ويابانية مقابل  195درهما للشخص في مطعم "أجي" ووجبة من  3أطباق رئيسية مقابل
 150درهما في "سيمبلي إيتاليان".
جهوا إلى جميرا بيتش ريزيدنس من  28فبراير
• مرح ومذاقات شهية في جميرا بيتش ريزيدنس :تو ّ
حتى  2مارس وشاهدوا طهاة يقدمون عروضا استعراضية وغنائية ،باإلضافة إلى شخصيات على
شكل حلوى وبوشار تتجول على طول الممشى البالغ  12كلم .ويمكن لكل من األطفال والكبار
حضور حصص ودروس للتعرف على كيفية نحت الفاكهة والخضروات بأشكال مزخرفة.
• اختبروا ألوان من الفنون في "ذا بييتش" :توجهوا إلى ذا بييتش ،مقابل جميرا بيتش ريزيدنس
من  28فبراير حتى  11مارس لتعلم فن تزيين الطعام واألطباق .واستمتعوا أيضا بأنشطة للكبار

تتضمن مسابقة لتزيين األطباق ،وكذلك أنشطة للصغار مثل رسم وجبة الغداء في  1و  2مارس.
كما يقدم "ذا بييتش" عرضا لأللعاب النارية عند الساعة  9مساء بتاريخ  1مارس.
 oمعركة الطهاة في سيتي ووك :عند مساء كل يوم جمعة وخالل المهرجان ،سيتحول سيتي ووك
إلى ساحة للطهي .توجهوا لتشجيع الشيف المفضل لديكم ،حيث سيتنافس أفضل الطهاة
للحصول على لقب "أفضل شيف في سيتي ووك لعام ."2019
 oمهرجان المرح والضحك :عيشوا أجواء المرح والبهجة مع استعراضات بهلوانية لطهاة محترفين
في "طهاة ظرفاء من أيرون وايت" وهو عرض كوميدي سحري في ميركاتو مول يقام في الفترة من
 28فبراير حتى  2مارس .كما يتوفر لألطفال ورش عمل مرحة يتعلمون فيها كيفية الخبز وإعداد
مخبوزات القرفة والرسم بالمعكرونة واألرز.
 oزيارة لمرا كز التسوق بنكهة لذيذة
▪ اصطحبوا كافة أفراد العائلة واألطفال إلى ورشة عمل المزرعة العضوية في "بوكس بارك" يوميا من
الساعة  4حتى  9مساء في كايت بيتش من  28فبراير حتى  2مارس.
▪ مرح وتسوق وتناول أشهى المأكوالت مع فرص ربح تذكرتين لحضور فيلم في سينما نوفو في دبي
فستيفال سيتي مول عند إنفاق  250درهما في أي من المطاعم المتواجدة في دبي فستيفال سيتي
مول ،و  5000درهم يوميا في مول اإلمارات ،وبطاقات هدايا من مِ راس بقيمة  1000درهم لتناول الطعام
في وجهة السيف لكل  200درهم يتم إنفاقها في أي من المطاعم المتواجدة في السيف.
▪ ويقدم دبي مول للعائالت وجبات مجانية ألطفالهم عند تناول الطعام في أي من المطاعم المشاركة.
▪ أصبح كل من سيتي سنتر مردف وسيتي سنتر معيصم جاهزين الستقبال الجمهور في ساحتيهما
الخارجية خالل مهرجان دبي للمأكوالت ،حيث ستقام مجموعة من أ كشاك المأكوالت والمشروبات،
باإلضافة إلى تنظيم عدد من األنشطة التي تناسب مختلف أفراد العائلة.
جه دعوته
▪ أما سيتي سنتر ديرة فسوف ينظم حملة خيرية بالشرا كة مع هيئة الهالل األحمر اإلماراتي ويو ّ
للجمهور للتب ّرع باألطعمة المعلّبة التي يتم شراؤها من كارفور.
▪ أطلقوا العنان لمخيلتكم وتعرفوا على كيفية التعبير عن أنفسكم في "ميني كلوب هاوس" في مول
اإلمارات من  27فبراير حتى  9مارس .حيث يحصل األطفال على فرصة المشاركة في أنشطة مرحة مثل
الرسم على أوعية وأ ُ ُصص النباتات ،وزخرفة الكعك وصناعة األطر الخشبية.
▪ ولكافة عشاق األفالم ،يقدم مهرجان دبي للمأكوالت عروضا خاصة لكم من اآلن وحتى نهاية المهرجان
بتاريخ  9مارس.

▪ سينما ومأكوالت من "رودس" في فوكس سينما بمول اإلمارات وسيتي سنتر مردف .حيث يقدم عرضا
لفترة محدودة لال ستفادة من وجبة تتكون من طبقين رئيسيين مقابل  80درهما فقط .وإذا كنتم من
األشخاص الذين يفضلون مشاهدة األفالم من جناح بالتينيوم ،فاحصلوا على القائمة الحصرية التي تم
تصميمها خصيصا في سينما ريل بدبي مول لتذوق طعم المأكوالت الفاخرة.
للمزيد من المعلومات ولالطالع على آخر تحديثات الفعاليات والعروض الترويجيةُ ،يرجى زيارة الموقع
اإللكتروني

ومتابعة

www.dubaifoodfestival.com

وسائل

التواصل

اإلجتماعي

على

.@DubaiFoodFest and #DubaiFoodFest
انتهى-نبذة عن مهرجان دبي للمأكوالت:
يحتفي مهرجان دبي للمأكوالت بفنون الطهي على مستوى المدينة ،ويرسخ مكانة دبي كعاصمة لفنون الطهي في المنطقة ،والوجهة
األهم لتذوق األطعمة والمشروبات من خالل برنامج يمتد  17يوما ويشمل عدة فعاليات وأنشطة وعروضا ترويجية رائعة ،فضال عن
مشاهدة عدد من أشهر الطهاة العالميين .وهذا المهرجان يع ّزز روح التن ّوع واإلبداع والتعدّد الثقافي الذي يم ّيز هذا القطاع في دبي ،ما بين
مطاعم فاخرة من فئة الخمس نجوم للذواقة ،باإلضافي إلى العديد من المطاعم والمقاهي التي تناسب جميع الميزانيات (جواهر دبي
الخفية) .تتولى مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ،إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي(دبي للسياحة) تنظيم هذا
الحدث السنوي .ويواصل مهرجان دبي للمأكوالت في دورته السادسة التي تنطلق في  21فبراير وتستمر حتى  9مارس  2019تعزيز
مكانة دبي كوجهة سياحية مميزة وعاصمة عالمية للذواقة ،ويو ّفر لسكان المدينة وز ّوارها فرصة االستمتاع بأفضل ما تقدمه المطاعم
في دبي.
لمزيد من المعلومات ،الرجاء االتصال بـ:
دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي
mediarelations@dubaitourism.ae
]+971[ 60055559

