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Welcome to the Tavola Family
The best time of the year is here again and we at Tavola are all smiles.
Think outdoor BBQs, cozy meals with your loved ones, aromatic treats…
It truly is the season to be jolly! Our winter edition features a curated
selection of products for delightful festive cooking and entertaining. You will 
also find exciting recipes, a roasting guide and handy tips for the kitchen. 
Don’t miss the signature Roasted Turkey recipe put together by Chef Romain 
from Fairmont, The Palm on page 18.  

In addition, this issue is packed with inspiring ideas for homemade gifts, 
stocking fillers, baking classes and more so you can gift with pride.
And, for those of you concerned about holiday calories, our Healthy Start 
section features innovative solutions so you can kick-start the new year
on a fresh note.

As always, we stand behind the quality of our products and the trust you put 
in us. Our carefully trained staff is always keen to assist with any queries you 
may have.

From all of us here, we wish you a happy holiday season :)

- The Tavola Team

 أهالً بكم في عائلة تافوال
لعّل أمتع المواسم قد حّل علينا، موسم النزهات في الهواء الطلق، َجمعة األهل حول 
سفرٍة مما لّذ وطاب، َعبُق المخبوزات في المطبخ…ليتكم ترون البسمة التي ترتسم 

على وجوهنا عند كتابة هذه الكلمات!

في هذا العدد الشتوي من مجلة تافوال، ستجدون تشكيلًة من أجود منتجاتنا الضرورية 
ومعلومات  لنصائح  باإلضافة  ُمشّهية  وصفات  لكم  جمعنا  فقد  وكعادتنا،  الموسم.  لهذا 
مفيدة من خبراء الطبخ والخبز. أما المفاجأة الُكبرى لهذا العدد فهي وصفة الديك الرومّي 

الحصريّة على طريقة الشيف رومان، كبير الطهاة في فندق فيرمونت
في نخلة الجميرا، دبي على الصفحة رقم 18.

ولن يقتصر العدد على ذلك فحسب، بل سُيلهمكم بأفكار ُمبتكرة للهدايا بدءاً من األطايب 
دورات  كحضوِر  الُممتعة  التجارب  إهداء  إلى  وصوالً  والطريفة  الصغيرة  والهدايا  المنزلية 

الخبز وتزيين الكيك الُمعتمدة وغيرها. ولم ننسى روّاد الصّحة والتغذية،
بل خصّصنا لهم فقرًة مليئة بالمنتجات التي ستشّجعهم على الُمضي بأسلوبِ

حياتهم الصّحي.

إيّاها  سنواصل سيرنا إلى األمام واثقين بجودِة منتجاتنا وُممتنّين للثِقة التي منحتونا 
ألكثر من عقد من الزمن، يداً بيد مع موظفينا الُخبراء والُمستعدين إلجابة إستفساراتكم 

وأسئلتكم بأكملها. 

نتمنى لكم موسماً شتوياً عامراً بالسعادة، الحب واألطباق الُمشهية :(  

- فريق تافوال
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Gift Ideaفكرة هديّة

Designed in Germany, the XXL grill is excellent for large
families and all who enjoy hearty BBQs. Portable stand allows 
the BBQ master to be right in the middle of the fun

Outdoor
Entertaining

الضيافة الخارجية

 شوّاية عائلية بإمتياز بتصميٍم ألماني وأداٍء متفوق. فهي تضمن
 الشوي اآلمن للَجمعات الكبيرة فضالً عن قاعدتها المزوّدة

بعجالتٍ لُتسهل نقلها

متوفّرة فقط في اإلمارات، ُعمان، 
البحرين والكويت

متوفّرة بألوان وأحجام إضافية

More sizes available
More sizes and colours available

Gefu BBQ Skewers with Rack

LotusGrill Grill Hood Regular
LotusGrill BBQ Grill XXL with 
stand, Red+ 2 Complimentary 
Beech Charcoal, 2 x 2.5kg

أسياخ شوي مع حاملة من جيفو

• تبعث أقل كمية من الدخان
• تحافظ على برودة هيكلها

• مزوّدة بمروحة داخلية تعمل بالبطارية
• جاهزة لالستخدام بغضون 3 إلى 4 دقائق

• سهلة الفّك والتنظيف
• من أسهل وأسرع الشوايات

 غطاء شواية بالحجم
العادي من لوتس غريل

متوفّر بأحجام إضافية

GF-89279
61 DHS/RLS 
6 OMR/BHD 
5 KWD

LU-DK-AN-34
288 DHS/RLS
28 OMR/BHD
24 KWD

A

B

B

 مقالة شوي مربّعة،
بحجم 30 سنتم من ستوب مع 

مقياس حرارة اللحم
من ستيك تشامب

Staub American Square Grill 
30cm Cherry and 
SteakChamp Meat Thermometer
More sizes and colours available 
for grill pan

Only available in UAE, Oman, Bahrain 
and Kuwait

شواية خفيفة الدخان باللون 
األحمر مع قاعدة بعجالت، 
حجم XXL + كيسين فحم 

هديّة بوزن 2.5 كيلوغرام من 
لوتس غريل

LU-G-RO-600
2,160 DHS 
210 OMR/BHD 
175 KWD

 مقالة الشوي متوفّرة بألوان وأحجام
إضافية

• Emits minimum smoke
• Stays cool to touch
• Battery-powered built-in fan
• Ready to grill in 3-4 minutes
• Easy to dismantle and clean
• Safest and fastest of its kind

A
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Outdoor Entertaining

Kilner Vintage Drinks Dispenser, 8L

Alfi Gusto Insulated Flask,
1L Polar White
More colours available

This charming dispenser is superb for any 
gathering. Its wide opening lets you refill 
and add ice and fruits easily
Stand and jars sold separately

Great for keeping food cool on-the-go, 
these insulated bags are also very stylish

Enjoy your favourite drinks at the perfect 
temperature with this German-made 
insulated flask

Elegant as glass yet unbreakable, Strahl 
lets you enjoy your drinks without any 
worries

 موّزع المشروبات،
سعة 8 ليتر من كيلنر

 دلّة غوستو باللون
 األبيض، سعة 1 ليتر

من ألفي

مطارة كانتين باللون 
النحاسي، سعة 470 ملليتر 

من كوركسيكل

 حقيبة حافظة للحرارة باللون
 الذهبي الوردي، سعة 19 ليتر

من بيكول

 كوب فيفالدي، سعة 414 ملليتر
من سترال

 طقم 4 أكواب ماء أو صودا مع ساق،
سعة 296 ملليتر من سترال

 ُيضفي طابعاً ريفياً لحفالتك ويتميّز بفتحته
 الواسعة إلضافة العصير، الثلج وشرائح

الفواكه بسهولة
ُتباع القاعدة والبرطمانات على ِحدة

 حافظ على حرارة مأكوالتك دون المساومة
على أناقتك مع الحقائب العازلة للحرارة

 قّدم مشروباتك بالحرارة المرغوبة مع هذه
الدلّة ذات الصناعة األلمانية والحافظة للحرارة

 أكواب سترال أنيقة ومضادّة للكسر، مما
يعني ُمتعة أكبر وبدون قلق

متوفّرة بألوان وِسعات إضافية
متوفّرة بألوان إضافية

متوفّرة بألوان وتصاميم ُأخرى

 تحافظ على برودة المشروبات لمّدة 25 ساعة
 وعلى سخونتها لمّدة 12 ساعة، لتحتسي

مشروباتك على ذوقِك

KE-0025-766V
170 DHS/RLS 
17 OMR/BHD 
14 KWD

AI-3521-219-100
325 DHS/RLS
33 OMR/BHD
21 KWD

119 DHS/RLS
11.5 OMR/BHD
9.5 KWD

221 DHS/RLS 
21.5 OMR/BHD 
18 KWD

36 DHS/RLS
4 OMR/BHD
3 KWD

149 DHS/RLS
15 OMR/BHD
12 KWD

Corkcicle Canteen Vacuum Flask, 
470ml Copper

BeCool Shopper Cooler Bag, 
19L Rosegold

Strahl Vivaldi Tumbler, 414ml

Strahl Water/Soda Stemmed Glass 
4-piece Set, 4 x 296ml

Keeps drinks cool for 25+ hours and warm 
for 12 so you can stay hydrated anywhere, 
anytime

More sizes and colours available

Other colours and styles available
More options available

A

D

B

C E

F

CW-2016BC

WA-T-676 SV-100023

SV-206101

Perfect for 4, this nifty picnic 
basket comes with plates,
cutlery, glasses, serviettes and an 
insulated compartment. Enjoy the 
comforts of indoor dining in the 
outdoors

 سلّة أنيقة تنقل تجربة العشاء الداخلية
 إلى النزهات باحتوائها على أربع

 صحون، أكواب، أدوات ومناديل المائدة
وحقيبٍة حافظة للحرارة

Kuchenprofi Cilio Picnic Basket

 سلة النزهة سيليو
من كوشنبروفي

KI-155709
422 DHS/RLS 
42.25 OMR/BHD 
34 KWD

الضيافة الخارجية

متوفّرة بتصاميم إضافية

A

C

B

D

E F
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Festive Cooking الطبخ للعزومة

WMF Provence Plus Cookware Set, 
5 Pieces + Complimentary Frying Pan

طقم أواني طبخ بروفانس بالس،
5 قطع + مقالة هديّة من دبليو إم إف

WM-07-2105-6380

1,029 DHS/RLS 
100 OMR/BHD 
83.5 KWD

WM-07-6004-6380
2,450 DHS/RLS 
245 OMR/BHD 
204 KWD

WMF Function 4 Cookware Set,
4 Pieces

 طقم أواني طبخ
 فنكشن فور، 4 قطع

من دبليو إم إف

B

This German-made set features lids with
4 convenient pouring functions. Made of
hard-wearing Cromargan®, it is also suitable 
for use with all stovetops

 يتميز هذا الطقم األلماني عن غيره بوظائف
 السكب األربعة والعمليّة على األغطية. كما

 أنه مصنوع من الكرومارجان المتين والمناسب
لكافة أنواع أسطح الغاز

Zwilling J.A. Henckels Motion 
Cookware Set, 5 Pieces
From a large stock pot to a sauté pan,
this nonstick set features an ideal assortment 
to meet every cook’s needs. Combining
the best of Italian design and German
engineering, it offers superior browning,
sautéing and stewing

طقم أواني الطبخ موشن، 5 قطع 
من زويلينج ج. أ. هينكلز

 طقم أواني طبخ شامل يجمع بين التصميم
 االيطالي والهندسة األلمانية. اضمن أفضل

 نتائج التشويح، التحمير وطبخ اليخنات
 في هذه األواني غير الالصقة بدءاً

 من المقالة وصوالً إلى قدر المرق الكبير

ZG-66200-005
1,695 DHS/RLS
165 OMR/BHD
137.5 KWD

WM-07-9392-9999
895 DHS/RLS
90 OMR/BHD
71.5 KWD

WMF Perfect Plus Pressure Cooker Set, 
2 Pieces 3L and 4.5L

 طقم قدور ضغط برفكت بالس،
 قطعتين 3 ليتر و4.5 ليتر

من دبليو إم إف

Made in Germany, this high-quality stainless steel 
set is great for quick, wholesome and safe cooking

 طقم قدور الضغط األلمانية هذا مصنوع
 من الستانلس ستيل العالي الجودة مما يضمن لك

الطبخ اآلمن، السريع والُمغذي

DY-86623
510 DHS/RLS
50.8 OMR/BHD
41.5 KWD

Demeyere Resto Egg Poacher with 
6 Inserts

Also available with 4 inserts

 مقالة ريستو لسلق
 البيض، 6 قوالب

مفصولة من ديميير
متوفّرة بأربع قوالب مفصولة

A

This high-quality stainless steel cookware 
is excellent for poaching 6 eggs at a time

 مقالة من الستانلس ستيل الُممتاز،
ُمتخصّصة لتحضير 6 من البيض المسلوق

دون قشره في آن وغيرها من الوصفات

For a ready-to-serve recipe, season the 
eggs with fresh basil, salt and pepper to 
taste before poaching

نصيحة من ستوديو تافوال
ُيتبّل البيض بالحبق الطازج، الملح والفلفل 
بحسب الرغبة قبل السلق للحصول على 

وصفٍة جاهزة لألكل

Tip from Tavola Studio

Cookware أواني الطبخ

A

B
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Gift Ideaفكرة هديّة

MY-34373-201
1,159 DHS/RLS
112.5 OMR/BHD
89.5 KWD

Miyabi 5000MCD-B
Birchwood Gyutoh Chef’s 
Knife, 20cm

Also available in 16cm

سكين الشيف 
5000MCD من خشب 

البتوال، بحجم 20 سنتم 
من ميابي

متوفّر بحجم 16 سنتم

Hand-honed in Japan, this 
superior-quality MC63 powder 
steel and birchwood knife is 
excellent for precision cutting

Safe, ergonomic and impeccably sharp, 
this German-made set covers all your 
cutting needs

قطّع بدقّة فائقة مع هذا السكين 
ذو النصل المشحوذ يدوياً في اليابان 

 MC63 والمصنوع من مسحوق
الفوالذي الُممتاز مع مقبضٍ 

من خشب البتوال

ZG-35068-002

GB-GKB-52-ST

1,000 DHS/RLS
100 OMR/BHD
81 KWD

514 DHS/RLS
50 OMR/BHD
41.5 KWD

1,499 DHS/RLS
150 OMR/BHD
125 KWD

Zwilling J.A. Henckels Four Star 
Knife Set, 7 Pieces

Global Knife Block Set, 7 Pieces

طقم سكاكين فور ستار مع حاملة، 
7 قطع من زويلينج ج. أ. هينكلز

طقم سكاكين مع حاملة، 
7 قطع من جلوبال

B

ZG-30140-700

Zwilling J.A. Henckels Five Star Knife Set, 3 Pieces with 
Complimentary Knife Sharpener 

 طقم سكاكين فايف ستار، 3 قطع
 مع مسّن سكاكين هديّة
من زويلينج ج. أ. هينكلز

 Knives السكاكين

طقٌم سيتكّفل بكافة مهام التقطيع في مطبخك 
بفضل سكاكينه الحادّة، المريحة واآلمنة عند 

االستخدام وذات التصميم األلماني األصيل

You get 1 complimentary 
sharpening session when 
you purchase our knives

 مع شرائك ألي سكين،
 ستحصل على خدمة سّن

سكاكين واحدة كهديّة

?Did you knowهل تعلم؟

B

A

A
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Smoked Salmon Tartare Recipe  

Ingredients

3 oregano sprigs
2½ tablespoons olive oil
2 tablespoons pitted olives
200g smoked salmon
2 green onions chopped

وصفة تارتار السلمون الُمدّخن

المقادير

3 عود زعتر برّي
2 ½ ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة زيتون منزوع النوى
200 غرام سلمون ُمدّخن

MX-18471-UK MX-18471-SA
1,650 DHS
165 OMR/BHD
137.5 KWD

1,700 RLS

Magimix Food Processor, 3L
Also available in 2.6L and 3.6L

For UAE, Oman, 
Bahrain and Kuwait

For KSA

This versatile French-made food 
processor makes food prep quick and 
easy. Ideal for keen cooks and bakers 
alike

 محضّرة الطعام، سعة 3 ليتر
من ماجيميكس

 متوفّرة فقط في اإلمارات، المملكة العربية السعودية،
ُعمان، البحرين والكويت

متوفّرة بِسعة 2.6 ليتر و3.6 ليتر
 محّضرة طعام فرنسية متعددة األغراض

 سُتسّهل وُتسرّع عملية تحضير الطعام في
مطبخك

Method

الطريقة

½ lemon zest and juice
Sea salt and freshly ground pepper 
      to taste
¼ avocado sliced

Gefu Dish Ring Set, 10 Pieces
Plate everything from starters to 
main course beautifully 

 طقم حلقات تشكيل
 الطعام، 10 قطع

من جيفو
 تفنّن بتقديم المقبالت، األطباق الرئيسية
 والحلى مع حلقات التشكيل ذات األحجام

المختلفة

GF-12170
160 DHS/RLS
15.9 OMR/BHD
13 KWD

2 بصل أخضر مقطع
½ ليمون حامض، برش وعصير

ملح وفلفل بحسب الرغبة
¼ أفوكادو مقطعة شرائح
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Emile Henry Crème Brûlée Set with 
Torch, Red

Bake and add that perfect glaze to your 
crème brûlée with this charming
French-made set. Attractively gift-boxed, 
it also makes a fine holiday present

 طقم كريم بروليه مع شعلة
من إيميل هنري

طقم فرنسي شامل لتحضير وكرملة أربع 
ُحصص من الكريم بروليه. وألنه موضّب 

في علبٍة أنيقة، فهو مثالي للتقديم كهديّة!  

EH-349711
201 DHS/RLS
19.5 OMR/BHD
16.5 KWD

B

Ingredients

3 tablespoons white sugar
1 cup heavy cream
3 egg yolks
¼ teaspoon vanilla extract
2 tablespoons white sugar to caramelize

Method

المقادير

3 ملعقة كبيرة سكر أبيض
1 كوب كريمة خفق

3 صفار بيض
¼ ملعقة صغيرة مستخلص الفانيليا

2 ملعقة كبيرة سكر أبيض للكرملة

الطريقة

Crème Brûlée Recipe 
وصفة الكريم بروليه

Also use the torch to melt cheese 
and brown soft vegetables 

نصيحة من ستوديو تافوال
ُتستخدم الشعلة أيضاً لتذويب الجبن 

وتحمير الُخضار الطرية

Tip from Tavola Studio
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1. Preheat the oven at 175°C
2. In a bowl in a bain marie, whisk sugar with    
 cream until well combined
3. Heat the mixture until warm and the sugar   
 is dissolved. Then beat in the egg yolks and  
 vanilla extract until smooth
4. Pour the mixture into the Emile Henry           
 ramekins and place them in a roasting pan.  
 Pour in enough hot water to reach halfway  
 up the sides of the ramekins
5. Bake for 50 minutes or until the crème   
 brûlée is set but still slightly jiggly when   
 shaken
6. Remove ramekins from hot water and          
 refrigerate for at least 2 hours
7. Evenly sprinkle 1 tablespoon of sugar on top  
 of each ramekin. Using the Emile Henry  
  torch, caramelize the sugar for about  
  40 seconds or until brown and bubbly
8. Let it cool, then serve1. In the Magimix food processor bowl, pulse the oregano  

 leaves with 2 tablespoons olive oil and set aside.  
 Then mince the pitted olives and set aside
2. Pulse the salmon to small cubes. In a separate bowl,  
 combine salmon with green onions and lemon zest and  
 season with ½ teaspoon olive oil, sea salt and pepper,  
 to taste
3. Place the Gefu ring mould on a serving plate,   
 start with a layer of sliced avocado at the bottom  
 and season with lemon juice and salt to avoid browning
4. Spread a layer of minced olives over the avocado and top it  
 with the salmon mixture
5. Refrigerate the plate for 15 minutes or longer for a firmer  
 tartare
6. To serve, remove the ring mould and garnish the plate  
 with droplets of oregano oil

ُيحّمى الفرن حتى 175 درجة مئوية. 1
في حمام مائي، ُيخفق السكر مع الكريمة لتمتزج. 2
ُيسّخن المزيج لتذوب كميّة السكر بالكامل. ثم ُيضاف صفار البيض مع مستخلص  . 3

الفانيليا وُتخفق المقادير لتتجانس  
ُيسكب المزيج في أوعية طقم إيميل هنري الُمحّضرة على صينية فرن عميقة  . 4

وُيسكب ماء ساخن في الصينية بكمية تصل إلى منتصف ارتفاع األوعية  
ُتطبخ الكريمة في الفرن لمّدة 50 دقيقة ولحين تماسكها مع حفاظها على   . 5

خصائصها الُهالمية  
ُترفع األوعية من الماء الساخن وُتبرّد في الثالجة مّدة ساعتين. 6
ُيرّش مقدار ملعقة كبيرة من السكر على كل وعاء من ثم ُيحرق السكر بواسطة  . 7

شعلة إيميل هنري لمّدة 40 ثانية أو لحين ظهور فقاقيع على السطح                  
البنّي الُمكرمل   

ُتبرّد ثم ُتقّدم . 8

في وعاء محّضرة الطعام من ماجيميكس، ُيخلط الزعتر البرّي   . 1
مع ملعقتي زيت الزيتون وُيترك جانباً. من ثم ُيفرم الزيتون وُيترك جانباً  

ُيفرم السلمون لمكعبات صغيرة وُيمزج مع البصل األخضر، برش   . 2
الليمون وُيتبّل بـ ½ ملعقة صغيرة زيت زيتون، ملح وفلفل     

بحسب الرغبة  
توضع حلقة التشكيل من جيفو بوسط طبق التقديم، ُتضاف طبقة  . 3

من األفوكادو في األسفل وُتتبل بعصير الليمون وقليٍل من الملح     
لتفادي تغُير لونها   

ُتضاف طبقة الزيتون الوسطى فوق األفوكادو ويتبعها خليط السلمون. 4
ُيبرّد الطبق لمّدة 15 دقيقة أو أكثر للحصول على تارتار ثابت. 5
للتقديم، ُترفع حلقة التشكيل بحرص وُيزين الطبق بنقاٍط   . 6

من زيت الزيتون والزعتر  
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All You Need 
for Roasting

لوازم الشوي 
والتحمير في الفرن 

?How to Select Your Roasting Panكيف تختار صينية الشوي والتحمير؟
• Choose your roasting pan according to the size of your oven, 
recipe and weight of the bird, which usually varies
from 5 to 12kgs or more

•  A 12kg bird would require approximately 6 hours or more of 
cooking. Hence, a roasting pan that’s thick enough to withstand 
warping yet light to handle would be suitable, such as Mauviel’s 
M’pure and Scanpan’s Classic non-stick roasting pans

•  For smaller poultry, we recommend WMF’s stainless steel 
roasting pan. Light and easy to handle, it is well-suited for recipes 
that require lesser cooking time

Staub Round Casserole, 
24cm Dark Blue

 كسرولة مستديرة باللون األزرق
الداكن، بقطر 24 سنتم من ستوب

 تلّذذ باللحوم الطريّة مع كسرولة ستوب
 الفرنسية من حديد الزهر وذات الغطاء الذي

ُيعيد الرطوبة للمقادير عند الطبخ

SB-110-24-91

Also available in 26cm and 28cm

973 DHS/RLS
94.5 OMR/BHD
79 KWD

متوفّرة بقطر 26 سنتم و28 سنتم

Made in France, this self-basting cast 
iron casserole is wonderful for moist, 
mouth-melting roasts

• إختر الصينية وفقاً لـ: حجم الفرن في مطبخك، الوصفة التي 
تريد تحضيرها ووزن الطير الذي عادًة ما يتراوح 

بين الـ 5 إلى 12 كيلوغرام أو أكثر

• تتطلّب الدواجن بوزن 12 كيلوغرام شوياً لمّدة 6 ساعات
أو أكثر. لذا، يجب أن تكون الصينية سميكة بما فيه الكفاية 

لتحّمل الحرارة وتكون خفيفة لتّسهل استخدامها، تماماً كصينية 
موفييل إم بيور وصواني كالسيك من سكان بان المانعة لاللتصاق

• أما للدواجن األصغر حجماً، فننصح بصينية دبليو إم إف 
المصنوعة من الستانلس ستيل. فهي خفيفة الوزن، سهلة 
االستخدام ومثالية للوصفات التي تستغرق وقتاً أقل للطبخ

-Non-stick interior 
-Perfect for roasting turkey up to 12kg and 
withstands long cooking hours due to 5mm 
thickness
- Riveted handles for easy handling 

- Sturdy roast pan with ceramic titanium
non-stick coating
- Withstands temperatures up to 260°C
- Fits in most ovens

- Well-suited for smaller poultry
- Rust-proof and made of stainless steel
- Roasting rack and spatula included

Tip: Ensure that your oven can
accommodate the pan before purchase

Tip: Use silicone gloves for firm handling

Tip: Use this pan for recipes requiring
3 hours or less of cooking

صينية تحمير إم بيور غير الصقة، 
بحجم 45 سنتم من موفييل

متوفّرة فقط في اإلمارات والمملكة العربية السعودية

صينية تحمير كالسيك، 
بحجم 44*32 سنتم من سكانبان

متوفّرة بحجم 39*27 سنتم

صينية تحمير ستانلس ستيل، 
بحجم 38*26 سنتم، 3 قطع

من دبليو إم إف

ML-985045

SW-40321200

WM-07-9223-9990

845 DHS/RLS

551 DHS/RLS
53.5 OMR/BHD
42.5 KWD

325 DHS/RLS
33 OMR/BHD
27 KWD

Mauviel M’pure Non-stick Roasting 
Pan, 45cm
Only available in UAE and Saudi Arabia

Scanpan Classic Non-stick Roasting 
Pan, 44 x 32cm
Also available in 39 x 27cm

WMF Stainless Steel Roasting Pan Set, 
38 x 26cm 3 Pieces

- مثالية لشوي وتحمير ديك رومي بوزن 
يصل حتى 12 كيلوغرام

- تتحّمل ساعات طبخ طويلة في الفرن 
نظراً لسماكتها البالغة 5 ملميتر

- سطحها مانع لاللتصاق ومزوّدة بمقبضين 
ُمثبّتين لتسهيل حملها

- صينية متينة بطالء من تيتانيوم السيراميك 
غير الالصق

- تتحمل الحرارة حتى 260 درجة مئوية

- تسع في معظم األفران

- مثالية لشوي وتحمير الدواجن األصغر حجماً

- مصنوعة من الستانلس الستيل 
وُمضادة للصدأ

- ُمرفقة بشبك شوي وسباتوال

نصيحة: تأكّد من أنها ستسع في فرن مطبخك 
قبل شرائها

A Guide to Our Pans دليل الصواني المتوفّرة لدينا

نصيحة: استخدم قفازات مطبخ من السيليكون 
لحملها بإحكام

نصيحة: استخدمها للوصفات التي تتطلب 
3 ساعات في الفرن أو أقل
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Scanpan Classic Roasting Rack,
31 x 24.5cm
Also available in 35 x 30cm

Zyliss Baster and Marinade Injector

Kuchenprofi Marinade Injector

Kuchenprofi Kitchen Cord with 
Dispenser

WMF Roast and Oven Thermometer

 شبك شوي لصينية التحمير،
 بحجم 31*24.5 سنتم

من سكانبان
متوفّر بحجم 30*35 سنتم

 ِمحقن وأنبوب ترطيب
اللحوم من زيليس

ِمحقن تتبيل اللحوم
من كوشنبروفي

خيط خاص بالطبخ من كوشنبروفي

 مقياس حرارة اللحم والفرن
من دبليو إم إف

 مقياس حرارة اللحم
رقمي من كوشنبروفي

 ُيمكّن الهواء من االلتفاف حول المقادير
لُنضجٍ متساوي

 الطريقة األكثر أماناً اللتقاط المرق وتوزيعه
على اللحم للمحافظة على رطوبته

 مثالي لحقن النكهات بُعمق دون إتالف
الجلد، مما سُيعيد رطوبة اللحم الناشف

ُيحكِم ربط وتثبيت أفخاذ الدواجن لضمان 
نضوج كافة أجزاء اللحم بالتساوي

شبك الشوي  أنبوب ترطيب
اللحم

 ِمحقن تتبيل
اللحم

خيط خاص بالطبخ 

SW-35328000

ZS-25800

KI-10-63602800

KI-09-25500000

WM-06-0868-6030

101 DHS/RLS 
10.05 OMR/BHD 
8 KWD

59 DHS/RLS
6 OMR/BHD
5 KWD

124 DHS/RLS 
12.3 OMR/BHD 
10 KWD

31 DHS/RLS
3 OMR/BHD
2.5 KWD

85 DHS/RLS
8.7 OMR/BHD
7 KWD

Essential Roasting Accessoriesلوازم الشوي والتحمير األساسية

Allows air circulation for even cooking

Perfect for collecting and distributing 
juices safely. Keeps the roast moist

Great for injecting infusions into meat 
without tearing skin. Also saves dried 
roasts by replenishing them with 
moisture

Firmly keeps the parts of poultry in place 
while roasting for even cooking

Roasting Rack Baster Marinade
Injector

Kitchen Cord

 خيارك األفضل هو مقياٌس يدمج بين
 قياس حرارة اللحم والفرن. إذ يكتمل ُنضج
 الديك الرومي عندما تصل حرارته الداخلية

من الفخذ إلى 90-85 درجة مئوية

مقياس حرارة

A meat and oven thermometer combined 
ensure fail-proof results. Your turkey 
roast is ready to serve when the thigh 
temperature reads 85-90°C

Thermometer

Kuchenprofi Digital 
Roast Thermometer
KI-10-65680000
196 DHS/RLS 
22 OMR/BHD 
16 KWD

Carving Toolsأدوات تشريح اللحم

JB-BBQBD-6

KC-MCSILGLOVE

371 DHS/RLS
36 OMR/BHD
30 KWD

77 DHS/RLS
7.5 OMR/BHD
6.5 KWD

John Boos Maple Hardwood Carving 
Board, 46 x 31cm 

KitchenCraft MasterClass Single 
Oven Glove
Also available as a double glove

لوح تشريح اللحم المشوي 
من الخشب الصلب، 

بحجم 46*31 سنتم من جون بوز

قفاز مطبخ
من كيتشن كرافت

متوفّر كقفاز مزدوج

D

Superb for cutting and carving, this stable 
American-made board is kind to knives. 
Grooved border catches juice to avoid mess

 لوح أميركي الُصنع وُمخصص لتقطيع اللحوم
 والدواجن المشوية بفضل تصميمه اللطيف

 على شفرات السكاكين والمزوّد بإطاٍر مجوّف
ُتجمع فيه السوائل

ZG-38430-003

GB-G-324

696 DHS/RLS
69.5 OMR/BHD
56.5 KWD

695 DHS/RLS
69.5 OMR/BHD
58 KWD

Zwilling J.A. Henckels Pro Carving 
Set, 2 Pieces

Global Carving Set, 2 Pieces

 طقم تشريح برو، قطعتين
من زويلينج ج. أ. هينكلز

طقم تشريح، قطعتين من جلوبال

A

C

A

B

Carve roasts effortlessly 
with our exceptional sets

 شرّح اللحوم المشوية بانسيابٍ
ودقّة مع تشكيلة أدواتنا الُمختصّة

Gift Ideaفكرة هديّة

اختر تشكيلًة من أدوات الطبخ 
وأسِقطها في قفازات فرن. 
هديّة ذكية لمحبّي اللحوم 

المشوية 

Mix and match roasting tools to 
add to the hamper. Great for
passionate gourmets

When basting meat, close the oven 
door as soon as you remove the pan 
to preserve consistent temperatures

Always insert the thermometer at an 
angle. Avoid bones and pan surfaces

نصيحة من ستوديو تافوال
عند سحب الصينية لترطيب اللحم، ُيغلق 

الفرن للحفاظ على استقرار حرارته

نصيحة من ستوديو تافوال
 ُيغرز مقياس الحرارة بطريقة َمزويّة، 
كما يجب تجنب مالمسته بالعظام 

وسطح الصينية

Tip from Tavola Studio

Tip from Tavola Studio

B C

D
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Mauviel M’héritage Copper 
Roasting Pan, 35 x 25 cm

 صينية تحمير ميريتاج باللون
النحاسي، بحجم 35*25 سنتم

من موفييل
 تتميز هذه الصينية الفرنسية والخالّبة بخصائص

 تحكّم ونقل حرارة ُممتازتين. خيارك األمثل
 لوصفة الديك الرومي المشوي، فخذ الغنم

وغيرها من األطباق

ML-601735

With excellent heat distribution and
control, Mauviel’s elegant French-made 
pan is well-suited for turkey and other 
roasts

1,608 DHS/RLS
160.01 OMR/BHD
130 KWD

“Season’s Greetings,
I would like to share with you a recipe 
for one of my favourite dishes which is 
simple, quick and perfect for the festive 
season. Try this at home with friends 
or family or come and brush up on your 
skills at The Chef’s Palette, for a
memorable Holiday cooking experience 
at Fairmont The Palm, Dubai.
Enjoy!”

Chef Romain Van Durmen
Chef De Cuisine - The Chef’s Palette

أودّ أن أشارككم وصفًة ُمفضلة لدي ألنها 
سهلة، سريعة ومثالية لموسم العزومات. 

جرّبوا تطبيقها في منزلكم ليستمتع بها األهل 
واألصحاب أو انضموا إلينا في ذا شيفس باليت 
لحصّة طبخ تعليميّة فريدة من نوعها في فندق 

فيرمونت في نخلة جميرا، دبي. 
اتمنى أن تستمتعوا بالوصفة!”

“مرحباً،

Ingredients
Brine Ingredients
4 cups water
2½ tablespoons salt
2 tablespoons honey
6 garlic cloves whole, smashed
3 pieces bay leaf
1 tablespoon whole black pepper
1 sprig of fresh rosemary 
1 sprig of thyme 
½ bunch fresh parsley

Chef Romain’s Roasted 
Holiday Turkey Recipe 
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1 orange, zest and juice 
1 lemon, zest and juice 

Turkey roast Ingredients
5kg whole turkey
1 bunch of thyme
1 lemon halved
1 onion quartered
½ garlic bulb
2 tablespoons butter

 وصفة ديك رومي َمشوي وُمحّمر
من الشيف رومان

المقادير

مقادير تتبيلة 
الديك الرومي

4 كوب ماء
         ملعقة كبيرة ملح
2 ملعقة كبيرة عسل

6 فص ثوم مهروس
3 ورق غار

1 ملعقة كبيرة فلفل أسود صحيح
1 عود إكليل الجبل

1 عود زعتر
½ باقة بقدونس طازج
1 برتقال، برش وعصير
1 ليمون، برش وعصير

Method

Preparing the Brine 

“The trick is to make it in advance. The most important thing 
when you invite friends or family at home is to make a
maximum of the preparation the day before.” - Chef Romain

1. In a pot on the stove, combine all the ingredients and 
 bring to boil
2. Stir until the salt is dissolved
3. Remove the pot from heat and cool down completely 
 before use
4. Marinate the turkey for 24 hours in the brine in the   
 refrigerator before roasting
      
 
Did you know? Brining helps bring up the flavour, moisture, 
colour and ensures a really crispy turkey skin

Roasting the Turkey

الطريقة 
تحضير التتبيلة

“السرّ هو التحضير الُمسبق. لذا، يجب أن ُتحّضر كافّة األطباق قبل 
بيوم من عزومة األهل واألصحاب”  - الشيف رومان

في قدر على النار، ُتضاف جميع المقادير وُتترك لتغلي. 1
ُيحرّك الخليط جيداً ليذوب الملح. 2
ُيرفع القدر عن النار وُتبرّد التتبيلة تماماً قبل االستخدام. 3
ُينقع الديك الرومّي في التتبيلة لمّدة 24 ساعة في الثالجة . 4

قبل شويه  
        

هل تعلم؟ نقع الديك الرومّي في التتبيلة سُيعزز النكهات ويضمن 
لحماً رطباً وجلداً هّشاً وبلوٍن ُمشّهي

شوي وتحمير الديك الرومّي
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الشيف رومان فان دورمين 
 كبير الطهاة - ذا شيفس باليت

مقادير الديك الرومي 
المشوي

5 كيلوغرام ديك رومي كامل
1 باقة زعتر طازج

1 ليمون، مقطع بالنصف
1 بصل، مقطع أرباع

½ رأس ثوم
2 ملعقة كبيرة زبدة

 ½ 2

1. Remove the turkey from the brine and refrigerate for 2 hours   

 uncovered to dry the skin     

Why? This makes the skin crispier while roasting

2. Place the turkey on the Mauviel M’héritage Copper Roasting   

 Pan, stuff it with a bunch of thyme, lemon, onion    

 and garlic. Then brush the skin with butter 

3. Using a Kuchenprofi kitchen cord, tie the legs together and   

 tuck the wing tips under the body

4. Roast the turkey for 2 hours and 30 minutes at 160°C  

Why? Slow cooking will help keep it moist

5. Pull the turkey from the oven once its internal temperature   

 reaches 71 to 72°C.       

Tip: The best indicator of a turkey’s doneness is the internal  

temperature rather than cooking time. Unlike red meat, poultry  

must be fully cooked

6. Once the turkey’s temperature reaches 75°C,   

 cover it with aluminum foil and let it rest on the stove top  

Why? A cooked turkey’s internal temperature always increases 

during the resting period.

7. Raise the oven’s temperature and brown the turkey for a few   

 minutes if needed

ُيرفع الديك الرومّي من التتبيلة وُيبرّد لمّدة ساعتين   . 1
بدون غطاء        

لماذا؟ هذه الخطوة ستضمن جلداً أكثر هشاشة عند الشوي
يوضع الديك الرومّي في صينية التحمير من موفييل وُيحشى  . 2

بالزعتر، الليمون، البصل والثوم. ثم ُيدهن الجلد بالزبدة  
ُتقيّد أفخاذ الديك الرومّي بواسطة الخيط الخاص بالطبخ   . 3

من كوشنبروفي ثّم ُيطوى الجانحان تحت الظهر   
ُيشوى الديك الرومي في الفرن على حرارة 160 درجة مئوية  . 4

لمّدة ساعتين و30 دقيقة        
لماذا؟ الشوي البطيء سُيحافظ على رطوبة اللحم

ُيسحب الديك الرومّي من الفرن عند وصول درجة حرارته   . 5
الداخلية إلى 71 أو 72 درجة مئوية       
نصيحة: أفضل مؤشر لنضوج الديك الرومي هو حرارته الداخلية 
وليس مّدة طبخه. وذلك ألن الدواجن يجب أن تنضج تماماً على 

عكس اللحوم الحمراء
حين تصل الحرارة الداخلية للديك الرومّي     . 6

إلى 75 درجة مئوية، ُيغطى بورق األلمنيوم وُيترك ليرتاح     
على سطح الغاز        

لماذا؟ ترتفع حرارة الدواجن الداخلية بعد سحبها من الفرن
ُترفع حرارة الفرن وُيدخل الديك الرومي ُمجدداً لتحميره   . 7

إذا لزم األمر  
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Gift Ideaفكرة هديّة

Say Cheese عالم الجبن

Boska Cheese and Tapas Board 
Large, 57cm

Boska Cheese Board with Handle, 
30cm

 لوح جبن ومقبالت كبير،
بحجم 57 سنتم من بوسكا

 لوح جبن خشبي
 مع مقبض، بحجم 30 سنتم

من بوسكا

BA-320091

BA-320101

Also available in 73cm

Also available in 16cm

Entertain your guests in style with Boska’s
gorgeous assortment of cheese and tapas boards, 
slates and more

145 DHS/RLS 
14 OMR/BHD 
11.5 KWD

248 DHS/RLS 
24 OMR/BHD 
20 KWD

متوفّر بحجم 73 سنتم

متوفّر بحجم 16 سنتم

Boska Cheese Board Slate, 
33 x 28cm

لوح جبن صخري، 
بحجم 33*28 سنتم من بوسكا

BA-359001
93 DHS/RLS
9 OMR/BHD
7.5 KWD

BA

ZG-38406-201

BA-850520

408 DHS/RLS
40.7 OMR/BHD
33 KWD

340 DHS/RLS 
33.85 OMR/BHD 
27.5 KWD

Zwilling J.A. Henckels Pro Bread 
Knife, 20cm

Boska Marble Cheese Curler

 سكين للخبز برو، بحجم 20 سنتم
من زويلينج ج. أ. هينكلز 

 مبرشة تشكيل تجاعيد جبن
مع قاعدة ُرخامية من بوسكا

C

D
E

D
E

F

With scalloped edges, this German-made 
knife is perfect for hard-crusted breads and 
tough-skinned produce

 سكيٌن ُمسنن ألماني الُصنع مثالي لتقطيع
 أرغفة الخبز القاسية والثمار ذات القشرة

السميكة

Alessi Todo Cheese Grater, 46 x 10cm
This cool conical grater neatly contains 
cheese inside without any mess. A stroke 
alone creates one serving portion.
Also features a nutmeg grater on the side

WMF Nuova Cheese Knife Set, 
2 Pieces

Sambonet Living Cheese Knife Set, 
4 Pieces

مبرشة جبن تودو، 
بحجم 46*10 سنتم 

من أليسي
 مبرشة عمودية ومخروطية الشكل تتميز

 بِحدة شفراتها ومحافظتها على برش الُجبن
 بداخلها كما أنها مزوّدة بمبرشة صغيرة

لجوزة الطيب على الجانب       

 طقم سكاكين جبن نوفا،
قطعتين من دبليو إم إف

 طقم سكاكين جبن ليفينغ،
4 قطع من سامبونيت

AE-RS08

WM-12-9178-6040

ST-52550-91

288 DHS/RLS
28 OMR/BHD
23.5 KWD

120 DHS/RLS
12 OMR/BHD
10 KWD

284 DHS/RLS
28.2 OMR/BHD
23 KWD

G

H

 حلّي ضيافة الجبن والمقبالت على سفرتك
 مع منتجات بوسكا الُمبتكرة من ألواحٍ خشبية

بمقبض أللواح الُجبن الصخرية وغيرها

GF-33670
133 DHS/RLS
13 OMR/BHD
11 KWD

Gefu Bread Basket

سلّة تقديم الخبز من جيفو

F

A

A

C G

H
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Staub Mixed Fondue Set, 16cm Cherry

طقم فوندو باللون األحمر، 
بقطر 16 سنتم من ستوب

 طقم فوندو فرنسي يتميّز بقدٍر مصنوع من
 حديد الزهر المطلي بالمينا مما يجعله مثالياً
للزيت الحامي الُمستخدم في فوندو اللحم

SB-1400-16-06

More sizes and colours available
Made in France of enamelled cast iron, 
this set is great for high-temperature 
meat fondue 

819 DHS/RLS
79.5 OMR/BHD
66.5 KWD

 متوفّر بألوان وأحجام إضافية

Cooking on 
the Table

الطبخ على السفرة 

Boska Partyclette Raclette XL Set
This nifty set conveniently works with 
tea lights melting Raclette cheese in no 
time. Serve with sliced veggies, cold-cuts 
and enjoy

Emile Henry Fondue Set, 24cm Red

This French-made, flame-resistant
fondue set is perfect for the holidays

Kuchenprofi Chocolate Fondue Set
Convenient and easy to use, this set 
is fantastic for enjoying homemade 
chocolate fondue with your loved ones

طقم شوايات للمائدة راكليت، 
بحجم XL من بوسكا

ضيافة أصيلة مع ثماني شوايات ُتسّخن فيها 
جبنة الراكليت بحرارة الشموع الصغيرة. قّدمها 

مع تشكيلة من الُخضار، المخلالت وشرائح 
اللحوم الباردة

طقم فوندو باللون األحمر،
بقطر 24 سنتم من إيميل هنري

متوفّر باللون األسود

 طقم فوندو شوكوالته
من كوشنبروفي

BA-852044
EH-349922 KI-107548

346 DHS/RLS
33.5 OMR/BHD
28 KWD

361 DHS/RLS
35 OMR/BHD
29 KWD

165 DHS/RLS
16 OMR/BHD
13.5 KWD

A B C

Also available in Black

 طقم فوندو فرنسي مثالي لضيافة فوندو
الجبن خالل العزومات أو الحفالت

 تخيّل كم سيستمتع الجميع باللّمة حول
 فوندو الشوكوالته المذوّبة مع المارشميللو

 وقطع الفاكهة الموسمية. اختر طقم الفوندو
هذا لألعياد والمناسبات السعيدة

Before dipping, dry the fruits
thoroughly to avoid altering the
consistency of the melted chocolate

Always heat oil on the stove first and 
then transfer the pot to the fondue 
stand. Cast-iron offers excellent heat 
retention, keeping oil boiling hot for long

Tip from Tavola Studio

Tip from Tavola Studio

نصيحة من ستوديو تافوال
ُتجفف قطع الفواكه جيداً قبل 
التغميس لتفادي تغيير قوام 

الشوكوالته الُمذابة

نصيحة من ستوديو تافوال
ُيحّمى الزيت على الفرن أوالً من ثم ُينقل قدر 

الفوندو بحذٍر إلى القاعدة. بدوره سيحافظ 
حديد الزهر على سخونة الزيت لمّدة طويلة

Fondue and Raclette فوندو وراكليت

A

B

C
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Eating Together
سفرة العزومة

More colours available Also available in silver
CH-100148-001 CH-100149-002

CH-100137-002

124 DHS/RLS
12 OMR/BHD
10 KWD

412 DHS/RLS
40 OMR/BHD
33.5 KWD

92 DHS/RLS
9.25 OMR/BHD
7.5 KWD

CH-100344-002CH-100407-002

متوفّر بألوان إضافية متوفّر باللون الفضي

Chilewich Metallic Lace Placemat, 
33 x 46cm Silver

Chilewich Metallic Lace Runner,
33 x 178cm Gold

Chilewich Tuxedo Stripe Placemat, 
33 x 46cm Gold

 مفرش للطبق فضي ميتاليك اليس،
بحجم 33*46 سنتم من تشيليويتش

مفرش طاولة ذهبي ميتاليك اليس، 
بحجم 33*178 سنتم 

من تشيليويتش

أِضف لمسة من الفخامة على سفرتك مع تصاميم ساندي 
تشيليويتش لمفارش الصحون والطاوالت األميركية الُصنع. 

أما بالنسبة للعناية بها، فهي ببساطة ُتمسح للتنظيف.

 مفرش للطبق ذهبي ُمقلّم تاكسيدو،
بحجم 33*46 سنتم من تشيليويتش

More colours available More colours availableMore colours available
CH-100142-001
46 DHS/RLS
5 OMR/BHD
4 KWD

41 DHS/RLS
4 OMR/BHD
3.5 KWD

47 DHS/RLS
4.5 OMR/BHD
4 KWD

متوفّر بألوان إضافية
متوفّر بألوان إضافيةمتوفّر بألوان إضافية

Chilewich Pressed Dahlia Round 
Placemat, 39cm Silver

Chilewich Pressed Pebbles Round 
Placemat, 37cm Gunmetal

Chilewich Pressed Petal Round 
Placemat, 38cm Steel Blue

مفرش للطبق بريسد داليا 
دائري باللون الفضي، 

بقطر 39 سنتم من تشيليويتش
مفرش للطبق بريسد بيبل 

دائري باللون الرمادي، 
بقطر 37 سنتم من تشيليويتش

مفرش للطبق بريسد بيتال 
دائري باللون األزرق، 

بقطر 38 سنتم من تشيليويتش

Placemats and Runners مفارش صحون وطاوالت
Designed by Sandy Chilewich and made in the USA, these ornate 
placemats and runners are perfect for the festive table. Also, they 
are delightfully easy to maintain - simply wipe to clean 
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AS-4797-147

AS-5301-009

170 DHS/RLS
16.95 OMR/BHD
14 KWD

170 DHS/RLS
16.95 OMR/BHD
14 KWD

H

G

ASA Grande Cake Stand, 29.5cm

ASA Grande Glass Cover, 27.5cm

Also available in 35cm

 حاملة كيك غراند،
 بحجم 29.5 سنتم

من أسا

 غطاء زجاجي غراند،
 بقطر 27.5 سنتم

من أسا

متوفّرة بحجم 35 سنتم

AS-4730-147

AS-4733-147

AS-4700-147

AS-4721-147

AS-4704-147

AS-4745-147

AS-4736-147

AS-5248-147

Also available in 68.5cm

212 DHS/RLS
21.1 OMR/BHD
17 KWD

278 DHS/RLS
 27.75 OMR/BHD
22.5 KWD

50 DHS/RLS 
5 OMR/BHD 
4 KWD

196 DHS/RLS
19.55 OMR/BHD
16 KWD

60 DHS/RLS
6 OMR/BHD
5 KWD

90 DHS/RLS
9 OMR/BHD
7.5 KWD

242 DHS/RLS
24.1 OMR/BHD
19.5 KWD

268 DHS/RLS
26.65 OMR/BHD
21.5 KWD

L

N

M

B

B
C

A

A

Q

O

P

متوفّر بقطر 68.5 سنتم

ASA Grande Deep Oval Platter, 45cm

ASA Grande Turkey Platter, 57cm

ASA Grande Dinner Plate, 29cm

ASA Grande Rimmed Salad Bowl, 
38.5cm

ASA Grande Pasta Plate, 29cm

ASA Grande Cheese/Pizza Platter, 34cm

ASA Grande Rectangular Platter, 45 x 28cm

ASA Grande Square Platter, 45 x 45cm

Also available in 43 x 20cm, 45 x 30.5cm and 
58 x 31cm

 طبق تقديم بيضاوي عميق
غراند، بقطر 45 سنتم من أسا

 طبق للحوم المشوية غراند،
بقطر 57 سنتم من أسا

صحن غراند، بقطر 29 سنتم من أسا

طبق للسلطة،
بقطر 38.5 سنتم من أسا

صحن باستا غراند،
بقطر 29 سنتم من أسا

طبق تقديم بيتزا أو جبن، 
بقطر 34 سنتم من أسا

 طبق تقديم مستطيل غراند،
بحجم 45*28 سنتم من أسا

طبق تقديم مربع غراند، 
بحجم 45*45 سنتم من أسا

 متوفّر باألحجام التالية: 43*20 سنتم،
45*30.5 سنتم و58*31 سنتم

مجموعة غراند من أسا ذات الصناعة األوروبية 
سُتضفي طابعاً راقياً وأنيقاً إلى سفرة عزومتك 

أطباق المائدة والتقديم 
Dinnerware and Serveware Made in Europe, ASA’s elegant Grande 

collection compliments the festive table 
tastefully

AS-1942-013

AS-4190-147

AS-4196-147

AS-4702-147

AS-5157-147

AS-99206-950

AS-4771-147

124 DHS/RLS
12.3 OMR/BHD
10 KWD

46 DHS/RLS
4.5 OMR/BHD
4 KWD

80 DHS/RLS
8 OMR/BHD
6.5 KWD

40 DHS/RLS
4 OMR/BHD
3.5 KWD

20 DHS/RLS
2 OMR/BHD
1.5 KWD

144 DHS/RLS
14.35 OMR/BHD
11.5 KWD

30 DHS/RLS
3 OMR/BHD
2.5 KWD

F

J

K

C

E

I

D
ASA à table Sauce Boat, 480ml

ASA Grande Jar with Lid

ASA Grande Jug, 400ml

ASA Grande Dessert Plate, 22cm

ASA Grande Ramequin, 8.5cm

ASA Grande Cabaret Bowls 
with Stand Set, 3 Pieces

ASA Grande Bowl, 13cm

وعاء للصلصة أ تابل، 
سعة 480 ملليتر من أسا

 برطمان مع غطاء غراند
من أسا

إبريق غراند،
سعة 400 ملليتر من أسا

صحن حلويات غراند، 
بقطر 22 سنتم من أسا

وعاء صغير غراند، 
بقطر 8.5 سنتم من أسا

 طقم 3 أطباق
مع حاملة غراند من أسا

صحن عميق غراند، 
بقطر 13 سنتم من أسا

D E
F

G

H

I

J

K

M

L

N

O

P

Q
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WMF Boston Cutlery Set, 
66 Pieces

WMF Nuova Serving Tongs, 25cm

WMF Nuova Sauce Ladle, 18cm

WMF Nuova Soup Ladle, 29cm

WMF Nuova Serving Spoon, 25.5cm

WMF Nuova Salad Servers 
2-piece Set, 2 x 30cm
Also available in 25 cm

WMF Nuova Pasta Tongs, 25cm

WMF Jette Joop
Cromargan® Protect 
Cutlery Set, 66 Pieces

WMF Florenz Cutlery 
Set, 30 Pieces

WMF Virginia
Cromargan® Protect 
Cutlery Set, 30 PiecesAlso available in a 30-piece 

Set Also available in a 30-piece 
Set

Also available in a 66-piece 
Set

 طقم أدوات المائدة
بوسطن، 66 قطعة

من دبليو إم إف

ملقط تقديم نوفا، 
بحجم 25 سنتم 
من دبليو إم إف

 مغرفة صلصة نوفا،
 بحجم 18 سنتم
من دبليو إم إف

 مغرفة حساء نوفا،
 بحجم 29 سنتم
من دبليو إم إف

ملعقة تقديم نوفا،
بحجم 25.5 سنتم 

من دبليو إم إف

 طقم ملعقتي تقديم سلطة
 نوفا، بحجم 30 سنتم

من دبليو إم إف
متوفّر بحجم 25 سنتم

ملقط باستا نوفا، 
بحجم 25 سنتم من دبليو إم إف

 طقم أدوات المائدة
 جيتى جوب كرومارجان

بروتيكت، 66 قطعة
من دبليو إم إف

 طقم أدوات المائدة
فلورنز، 30 قطعة

من دبليو إم إف

 طقم أدوات المائدة
 فيرجينيا كرومارجان
بروتيكت، 30 قطعة

 متوفّر بطقم يشمل 30 قطعةمن دبليو إم إف

 متوفّر بطقم يشمل 30 قطعة
 متوفّر بطقم يشمل 66 قطعة

WM-11-2000-6041

WM-12-9733-6040

WM-12-9173-6040

WM-12-9169-6040

WM-12-9128-6040

WM-12-9141-6040

WM-12-9735-6040
WM-12-7400-6341 WM-11-8991-9990

WM-11-4291-6390

1,965 DHS/RLS
197 OMR/BHD
164 KWD

88 DHS/RLS
8.5 OMR/BHD
7 KWD

75 DHS/RLS
7.5 OMR/BHD
6.5 KWD

103 DHS/RLS
10 OMR/BHD
8.5 KWD

70 DHS/RLS
7 OMR/BHD
6 KWD

110 DHS/RLS
11 OMR/BHD
9 KWD

82 DHS/RLS
8.4 OMR/BHD
7 KWD3,595 DHS/RLS

360 OMR/BHD
299.5 KWD

570 DHS/RLS 
58.7 OMR/BHD 
 47.5 KWD

1,950 DHS/RLS
200.1 OMR/BHD
162.5 KWD

A

F

E

D

G

B

Made of high-quality Cromargan® 18/10 stainless steel, WMF’s 
elegant cutlery offers a pleasurable dining experience.

أدوات المائدة العالية الجودة واألنيقة من دبليو إم إف مصنوعة
 من ستانلس ستيل الكرومارجان 18/10 لُتحلّي تجربة تناول الطعام

على سفرتك

Cutlery أدوات المائدة

Gift Ideaفكرة هديّة

طقم سكاكين ستيك من خشب 
الزيتون، 6 قطع من اليول

متوفّر فقط في اإلمارات، ُعمان، البحرين والكويت

2,250 DHS 
220 OMR/BHD 
183 KWD

Laguiole Olive Wood Steak Knife Set, 
6 Pieces
Only available in UAE, Oman, Bahrain 
and Kuwait
LG-T6-2M-IN-OL

Natchmann Prestige Juice Glass 
4-piece Set, 4 x 390ml

Natchmann Shu Fa Long Tumbler 
4-piece Set, 4 x 360ml

Natchmann Bossa Nova Short 
Tumbler 4-piece Set, 4 x 330ml

Made in Germany, Natchmann’s 
glassware adds a festive touch to the 
table with its exquisite design

 طقم 4 أكواب عصير
 بريستيج، سعة 390 ملليتر

من ناتشمان

 طقم 4 أكواب شو فا
 طويلة، سعة 360 ملليتر

من ناتشمان

طقم 4 أكواب بوسا نوفا 
قصيرة،سعة 330 ملليتر 

من ناتشمان

 أكواب ناتشمان األلمانية ُتضفي طابعاً ملكياً
إلى سفرتك بتصميمها الَممشوق والُمزخرف

NM-93720

NM-98064

NM-92076

98 DHS/RLS
9.5 OMR/BHD
8 KWD

129 DHS/RLS
12.5 OMR/BHD
10.5 KWD

129 DHS/RLS
12.5 OMR/BHD
10.5 KWD

H

H

I

I

J

J

Wetter Indochine Rattan Cutlery Tray, Gold
More colours available

صينية أدوات مائدة من الخيزران الذهبي 
المنسوج من ويتر اندوشين

متوفّرة بألوان إضافية

WI-3420455
288.5 DHS/RLS
28 OMR/BHD
23.5 KWD

Cutlery finished with Cromargan® Protect has remarkable 
features:

-        Stays good as new even with prolonged use
-        Resistant to scratches, wear and tear
-        Retains its shine or matted effect
-        Rust resistant and dishwasher safe
-        Knife blades stay sharp for longer

أن أدوات المائدة الُمعالجة بمادّة الكرومارجان بروتيكت:

- تحافظ على شكلها مهما طالت فترة االستخدام
- مقاومة لعالمات االستهالك الُمفرط والخدوش

- تحافظ على لمعانها المصقول أو لمستها المطفية
- مقاومة للصدأ وآمنة للغسل في غسالة الصحون

- تحافظ شفرات السكاكين على ِحدتها

?Did You Knowهل تعلم؟

Serving Tools and Drinkware لوازم الضيافة والمشروبات

WMF Nuova Utility Tongs, 25cm

 ملقط متعدد األغراض
 نوفا، بحجم 25 سنتم

من دبليو إم إف

WM-12-9732-6040
85 DHS/RLS 
8.7 OMR/BHD 
7 KWD

C

A B C D E F G
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IVV Special Scalloped Platter, 
41cm Gold

IVV Special Scalloped Bowl,
25cm Gold

IVV Diamante Platter, 37cm Beige

طبق تقديم متموج 
سبيشال ذهبي،

بقطر 41 سنتم
من أي في في 

وعاء تقديم متموج سبيشال ذهبي،
بقطر 25 سنتم من أي في في 

طبق تقديم ديامنتى بيج، 
بقطر 37 سنتم من أي في في

IV-6626-3

IV-6539-5

IV-5534-3

380 DHS/RLS
39 OMR/BHD
31.5 KWD

258 DHS/RLS
25.65 OMR/BHD
21 KWD

258 DHS/RLS
25 OMR/BHD
21 KWD

IVV Special Cake Stand, 33cm Gold

IVV Diamante Bowl, 33cm Beige

حاملة كيك سبيشال ذهبي،
بقطر 33 سنتم من أي في في

وعاء تقديم ديامنتى بيج، 
بقطر 33 سنتم
من أي في في

IV-6627-2

IV-5532-2

360 DHS/RLS 
36.95 OMR/BHD 
30 KWD

262 DHS/RLS 
25.5 OMR/BHD 
21.5 KWD

Handmade in Italy, IVV’s 
ornate serveware adds 
immense beauty to
holiday gifting

 اختر الهدايا الالفتة
 من أوعية التقديم الزجاجية
 من أي في في والُمصممة

يدوياً في ايطاليا

هدايا للضيافة
Serveware Gifting

IVV Special 3-tier Cake Stand, Clear

 حاملة كيك بثالث طبقات سبيشال
ذهبي من أي في في

IV-7192-1
432 DHS/RLS
42 OMR/BHD
35 KWD

التتبيل
Seasoning

Peugeot Zanzibar Pepper Mill Set

Peugeot Elis Sense Duo Salt and 
Pepper Mill Set with Tray

With exotic peppers, the Zanzibar set lets 
you spice everything from starters to
dessert 

These French-made mills feature an inbuilt 
LED light to illuminate the food you are 
seasoning 

 طقم مطحنة فلفل
زنجبار من بيجو

طقم مطحنتي فلفل 
وملح إليس سانس
مع صينية من بيجو

 هديّة رائعة للذوّاقة وُمحبّي ابتكار الوصفات!
 فهي ُمرفقة بثالث خلطات فلفل بنكهاتٍ

استوائية وُمفعمة بالمفاجآت

 تبّل وصفاتك بطريقة فاخرة مع مطاحن
 بيجو الفرنسية والمزوّدة بضوء ُيبرز الحبيبات

  المتساقطة منها

PG-32814

PG-2/27162

252 DHS/RLS 
25 OMR/BHD 
20.5 KWD

612 DHS/RLS
60 OMR/BHD
49.5 KWD

Gift Ideaفكرة هديّة

هاون ومدقة، بحجم 15*10 
سنتم من زويلينج ج. أ. هينكلز

191 DHS/RLS
18.5 OMR/BHD
15.5 KWD

Zwilling J.A. Henckels Granite 
Mortar & Pestle, 15 x 10cm
ZG-39500-024

To preserve the efficiency of the grinding 
mechanism, avoid seasoning over
steaming pots

Tip from Tavola Studio نصيحة من ستوديو تافوال
للحفاظ على آلية الطحن، يجب تفادي 

استخدام هذه المطاحن فوق الُبخار الُمنبثق 
من األواني على النار

You can experiment by seasoning 
fruits, chocolates and more with 
these unique peppers

 بإمكانك اختبار نكهاتٍ جديدة عند
 تتبيل الفواكه، قطع الشوكوالته وغيرها

بخلطات الفلفل الرائعة هذه

هل تعلم؟

Did You Know?

CM-H100659
355 DHS/RLS
36 OMR/BHD
28 KWD

Cole & Mason Hudson Herb and 
Spice Rack Set, 16 Pieces

 طقم حاملة 16 إناء
 لألعشاب والتوابل

من كول اند ميسن

C

A

A

B

B

C
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Festive Baking
الخبز الُممتع

Paul Hollywood Beechwood Rolling 
Pin, 43cm

Paul Hollywood Flour and Icing 
Shaker

Tovolo Beechwood Spoonula 

Silpat Nonstick Baking Mat,
42 x 62cm

More options available

More options available

More sizes available

Tovolo Stainless Steel Mixing Bowl, 
1.4L

Tovolo Stainless Steel Measuring 
Cups Set, 4 Pieces

Tovolo Stainless Steel Measuring 
Spoons Set, 5 Pieces

Tovolo Stainless Steel Sauce Whisk, 
10cm

Paul Hollywood Add ‘N’ Weigh
Platform Scales

فرادة عجين من خشب الزان،
بطول 43 سنتم من بول هوليوود

 منخل رش الدقيق والسكر
الناعم من بول هوليوود

 ملعقة بشكل سباتوال من
خشب الزان من توفولو

 حصيرة سيليكون للَخبز،
بحجم 42*62 سنتم

من سيلبات

 وعاء خلط من الستانلس
ستيل، سعة 1.4 ليتر

من توفولو

طقم 4 أكواب معيارية
من الستانلس ستيل

من توفولو

 طقم 5 مالعق معيارية
من توفولو

 مضرب ستانلس ستيل
 للصلصة، بحجم 10 سنتم

من توفولو

ميزان مطبخ
من بول هوليوود

PH-PHRPIN

PH-PHSHAKE

TO-81-18846

SP-AE620420-12

TO-80-15150
TO-81-4399

TO-81-4405

TO-81-5976

PH-PHSCALE

46 DHS/RLS
4.5 OMR/BHD
4 KWD

50 DHS/RLS
5 OMR/BHD
4 KWD

30 DHS/RLS
3 OMR/BHD
2.5 KWD

205 DHS/RLS 
20.5 OMR/BHD 
16.5 KWD

36 DHS/RLS 
3.5 OMR/BHD 
3 KWD

102 DHS/RLS 
10 OMR/BHD 
8.5 KWD

50 DHS/RLS
5 OMR/BHD
4 KWD

40 DHS/RLS 
4 OMR/BHD 
3.5 KWD

92 DHS/RLS
9 OMR/BHD
7.5 KWD
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KitchenAid Artisan Stand 
Mixer, 4.8L Candy Apple

Made in the USA, KitchenAid’s 
iconic stand mixer makes
festive baking delightfully 
quick and easy. Power through 
batters, frosting , dough and 
much more

 عجانة كيتشن إيد أرتيزان
 باللون األحمر كاندي أبل،

سعة 4.8 ليتر

 العّجانة األميركية واألسطورية
 التي يحلم بها كلُّ خباٍز

 شغوف! فهي سُتحّضر خالئط
 الكيك، الكريمات، العجائن

 وغيرها من الوصفات بسهولٍة
وسرعة

KD-5KSM175PSBCA
2,999 DHS/RLS
299 OMR/BHD
230 KWD

More colours available

متوفّرة بألوان إضافية

متوفّر بأحجام إضافية

متوفّرة بتصاميم إضافية

متوفّر بتصاميم إضافية
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Lekue Jelly Roll Cake Kit, 32 x7.5 x 
6cm Brown

Wilton Snowflake Nonstick Cookie 
Pan, 12 Cavities

Nordic Ware Heritage Loaf Pan, Gold

Kaiser Round Cooling Rack

 طقم تحضير حلى السويسرول،
بحجم 32*7.5*6 سنتم من ليكوي

 حّضر أطيب الكيكات الملفوفة والمحشوّة
 كالسويسرول وغيره مع هذا الطقم االسباني
 من ليكوي. فهو يضمن الخبز المتساوي، اللّف

الدقيق ومرفٌق بِعّدة للتزيين

 صينية كوكيز مانعة لاللتصاق بأشكال
ندف الثلج من ويلتون

متوفّرة فقط في اإلمارات، ُعمان، البحرين والكويت

 قالب هيريتاج لوف باللون الذهبي
من نورديك وير

شبك تبريد مستدير من كايزر

LE-3000006SUR

WT-2105-0567

NE-90377

KR-769431

164 DHS/RLS
16.35 OMR/BHD
13.5 KWD

57 DHS 
6 OMR/BHD 
4.5 KWD

145 DHS/RLS 
14.5 OMR/BHD 
11 KWD

40 DHS/RLS 
4 OMR/BHD 
3.5 KWD

A D G

H

Made in Spain, Lekue’s non spill jelly roll 
kit is ideal for yule logs, swiss rolls and 
more. It ensures even baking, easy rolling 
and includes accessories for decoration

Only available in UAE, Oman, Bahrain and 
Kuwait

Festive Baking

Nordic Ware Heritage Bundtlette 
Pan, 6 Cavities Gold

Wilton Gingerbread Boy Comfort 
Grip Cutter

Kaiser La Forme Plus Springform 
Loaf Pan, 30 x 11cm

Wilton Excelle Air Insulated Sheet 
Pan, 45.7 x 35.6cm  صينية 6 قوالب هيريتاج باللون

الذهبي من نورديك وير
 ُخذ وصفاتك الُمعتادة لمستوى جمالي خاّلب

مع صواني نورديك وير األميركية
والعالية الجودة

 قطاعة كوكيز بشكل
 رجل الزنجبيل بحافة
سيليكون من ويلتون

قالب ال فورم مستطيل 
ومتحرك،

بحجم 30*11 سنتم 
من كايزر

 صينية خبز بطبقتين،
 بحجم 45.7*35.6 سنتم

من ويلتون

NE-88077

WT-2310-602
KR-638126

WT-2105-422

149 DHS/RLS
14 OMR/BHD
11.5 KWD

21 DHS
2 OMR/BHD
1.5 KWD

195 DHS/RLS 
19 OMR/BHD 
16 KWD

108 DHS/RLS
10.8 OMR/BHD
9 KWD

FB E

C

Bake showstoppers this festive season 
with Nordic Ware’s American-made heay 
cast-aluminium premium bakeware

Only available in UAE, Oman, Bahrain and 
Kuwait

متوفّرة فقط في اإلمارات، ُعمان، البحرين والكويت

الخبز الُممتع
W

AT
CH

 OUR VIDEO ON YOUTUBE 

ب
لفيديو على اليوتيو

وا ا

هد
شا

The insulated pan features an air cushion between 
two metal layers to prevent overheating, resulting in 
evenly baked cookies without burnt bottoms

 أن طبقة الهواء المتواجدة بين لوحي الفوالذ ستمنع
 التسخين الزائد مما يضمن مخبوزاتٍ متساوية الُنضج

وبال حروق

هل تعلم؟

Did You Know?
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Cake Ingredients
2 cups all-purpose flour
2 teaspoons baking powder
1 teaspoon salt
1 cup unsalted butter, room temperature
1½ cups granulated sugar
4 eggs
2 teaspoons vanilla extract
1 cup liquid milk

Toppings Ingredients
2 cups mixed berries (blueberries, raspberries and
    strawberries)
4 tablespoons granulated sugar
¾ cup mascarpone cheese, room temperature
⅓ cup sour cream, room temperature
¼ teaspoon vanilla extract
½ cup heavy cream, beaten to soft peaks
½ cup Icing sugar for dusting

Method
1. Preheat the oven at 175°C and grease the Chicago  
 Metallic Mary Ann cake pan with non-stick spray
2. In a bowl, sift together the dry ingredients: flour, baking  
 powder and salt, then set aside
3. In the KitchenAid stand mixer bowl, beat the butter   
 at medium speed for about 12 minutes. Then, set the  
 mixer to low speed and gradually add sugar.   
 Continue mixing until light and fluffy
4. Beat in the eggs one at a time then add the vanilla
5. Mix in the dry ingredients in three parts, alternating them  
 with the quantity of milk. Then beat until a homogeneous  
 mixture is achieved
6. Pour batter into the Mary Ann pan and bake for   
 40 minutes
7. Transfer the pan to a cooling rack and let it cool for   
 15 minutes before turning the cake onto the rack

مقادير الكيك
2 كوب دقيق

2 ملعقة صغيرة بيكينج باودر
1 ملعقة صغيرة ملح

1 كوب زبدة غير مملّحة
   بحرارة الغرفة

1 ½ كوب سكر أبيض
4 بيض

2 ملعقة صغيرة مستخلص الفانيليا
1 كوب حليب سائل

Chicago Metallic MaryAnn 
Cake Pan
With its sloped sides, this pan forms 
the unusual shape of nostalgic
Mary Ann cakes. The depression in the 
middle with the higher sides,
enables you to spoon in frostings, 
fruits, whipped cream, and more

 قالب كيك ماري آن
من شيكاغو ميتاليك

 يضمن هذا القالب تشكيل كيك ماري آن
 الفريد بجوانبه المرتفعة. أما وسطه الهابط
 فسيسمح بتزيين سطح الكيك بالكريمة،

الفواكه وغيرها

CB-CMET26701
98 DHS/RLS
9.5 OMR/BHD
8 KWD

مقادير الزينة
2 كوب ثمار توت طازجة )فراولة، توت 

   وعنب برّي(
4 ملعقة كبيرة سكر أبيض

¾ كوب جبنة ماسكروبون أو جبن    
    كريمي بحرارة الغرفة

⅓ كوب كريمة حامضة أو لبن زبادي 
    كامل الدسم

¼ ملعقة صغيرة مستخلص الفانيليا
½ كوب كريمة خفق، مخفوقة

½ كوب سكر ناعم
الطريقة

ُيسّخن الفرن على حرارة 175 درجة مئوية ُيغلّف قالب ماري آن   . 1
من شيكاغو ميتاليك برذاذ طبخ مانع لاللتصاق  

في وعاء متوسط، ُتنخل المقادير الجافة من دقيق وبيكينج باودر وملح  . 2
وُتترك جانباً  

في وعاء عّجانة كيتشن ايد، ُتخفق الزبدة على سرعة متوسطة لمّدة  . 3
12 دقيقة. ثم ُتخّفض السرعة وُيضاف السكر تدريجياً للحصول على مزيج    

خفيف ومنفوش  
ُتضرب كمية البيض واحدة تلو األخرى ثم ُيسكب مستخلص الفانيليا. 4
ُتضاف المقادير الجافة الى وعاء العجانة على ثالث دفعات، وُيسكب   . 5

الحليب بين كل دفعة واألخرى وُتخلط لحين تجانس الخليط تماماً  
ُيسكب خليط الكيك في قالب ماري آن وُيخبز لمّدة 40 دقيقة. 6
ُيسحب الكيك من الفرن وُيترك ليبرد على شبك التبريد مّدة 15 دقيقة  . 7

ومن ثّم ُيقلب على الشبك  

تحضير الزينة

وصفة كيك ماري آن

Mary Ann
Cake Recipe

Gift Ideaفكرة هديّة
Mix and match an assortment 
of baking tools to add to a 
gift hamper that your baker 
friends will simply love!

Wilton Gingerbread House Kit

Wilton Gingerbread 
Boy Cake Pan, Brown
Only available in UAE, Oman, 
Bahrain and Kuwait

 طقم لتشكيل بيت
الزنجبيل من ويلتون

اختر تشكيلًة من أدوات الخبز 
ورتّبها في قالب كيك من 
اختيارك لتكون من أجمل 

الهدايا لُعشاق الخبز!

 قالب على شكل كيك
 رجل الزنجبيل، باللون

البني من ويلتون
 متوفّر فقط في اإلمارات، ُعمان،

البحرين والكويت

WT-2104-1965

WT-2105-5383

75 DHS
7.5 OMR/BHD
6.5 KWD

40 DHS
4 OMR/BHD
3.5 KWD

Spend quality time with the little ones 
assembling your very own gingerbread 
house this festive season. Made in 
Canada, this pre-baked kit is full of colour, 
fun and joy 
Only available in UAE, Oman, Bahrain and 
Kuwait

 اقضي أمتع األوقات بتركيب بيت
 الزنجبيل وتزيينه مع أطفالك. حيث

 يحتوي الطقم الكندي هذا على القطع
المخبوزة ُمسبقاً وكافة لوازم تزيينها

متوفّر فقط في اإلمارات، ُعمان، البحرين والكويت

Save it in your recipe book
ك

صفات
ب و

ي كتي
احفظها ف

في وعاء، ُيخلط السكر األبيض مع كميّة التوت وُتترك جانباً. 1
في وعاء آخر ُيخلط جبن الماسكروبون مع الكريمة الحامضة والفانيليا   . 2

وكمية السكر األبيض المتبقية بواسطة سباتوال. من ثم  ُتقلّب الكريمة    
المخفوقة مع الخليط بخفة من األسفل إلى األعلى لتتجانس  

يوزّع خليط الجبن الكريمي في التجويفة على سطح الكيك. 3
ُتضاف ثمار التوت وللتزيين ُينخل القليل من السكر الناعم على الكيك. 4

To prepare the topping
1. In a bowl, mix the berries with granulated sugar then  
 set aside
2. In another bowl, combine the mascarpone, sour cream,  
 vanilla and the remaining quantity of sugar using a spatula.  
 Then, fold in the whipped cream
3. Spread the mixture on top of the cake
4. Arrange the berries and dust with icing sugar
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Wilton Holiday Cookie Cutter Set, 
18 Pieces

طقم قطاعات كوكيز مشكّلة،
18 قطعة من ويلتون

WT-2308-1132
46 DHS
4.65 OMR/BHD
4 KWD

Scrumptious Sprinkletti Flower Power
Wilton Gold Stars Edible Accents

Only available in UAE, Oman, Bahrain and Kuwait
Scrumptious Sprinkletti Unicorn

 سبرنكلز زهور
 من سبرينكالتي

سكرامتيوس
 سبرنكلز نجوم ذهبية

صالحة لألكل من ويلتون

 سبرنكلز بنمط وحيد
 القرن من سبرينكالتي

سكرامتيوس

SX-1707 WT-703-200 SX-1704
29 DHS
3 OMR/BHD
2.5 KWD

30 DHS
3 OMR/BHD
2.5 KWD

29 DHS 
3 OMR/BHD 
2.5 KWD

Only available in UAE, Oman, Bahrain and KuwaitOnly available in UAE, Oman, Bahrain and Kuwait

متوفّرة فقط في اإلمارات، ُعمان، البحرين والكويتمتوفّرة فقط في اإلمارات، ُعمان، البحرين والكويتمتوفّرة فقط في اإلمارات، ُعمان، البحرين والكويت

Cookie Baking and Decorating

Only available in UAE, Oman, Bahrain and Kuwait

متوفّر فقط في اإلمارات، ُعمان، البحرين والكويت

Massa Ticino Sugarpaste, 1kg Lovely 
Red

More colours available

Only available in UAE, Oman, Bahrain and 
Kuwait

Only available in UAE, Oman, Bahrain and 
Kuwait

Only available in UAE, Oman, Bahrain and 
Kuwait

More colours available

Scrumptious Sprinkles Silver Pearls

Fiesta Pearl Powder Colour, 5g Gold

Fiesta Pearl Powder Colour, 5g Silver

Wilton Icing Colour, 28.35g Leaf Green

Wilton Icing Colour, 28.35g Red-Red

PME Edible Lustre Spray, Pearl

PME Edible Lustre Spray, Gold

Wilton Candy Melts, 340g Green

عجينة سكر باللون األحمر،
1 كيلوغرام من ماسا تيتشينو

متوفّرة بألوان إضافية

 سبرنكلز لؤلؤية فضية
من سكرامتيوس

بودرة تزيين ذهبية، 
بوزن 5 غرام من فيستا

بودرة تزيين فضية، 
بوزن 5 غرام من فيستا

 لون طعام للتزيين أخضر
 ورقي، بوزن 28.35 غرام

من ويلتون

 لون طعام للتزيين أحمر
 متوهج، بوزن 28.35 غرام

من ويلتون

 رذاذ لؤلؤي بّراق صالح
لألكل من بي إم إي

 رذاذ ذهبي بّراق صالح
لألكل من بي إم إي

 حلوى تذويب باللون
 األخضر، بوزن 340 غرام

من ويلتون
متوفّرة بألوان إضافية

متوفّرة بألوان إضافية

متوفّر فقط في اإلمارات، ُعمان، البحرين والكويت

متوفّر فقط في اإلمارات، ُعمان، البحرين والكويت

 متوفّرة فقط في اإلمارات، ُعمان، البحرين
والكويت

MT-5035257

SX-1032

FI-40-WC017

FI-40-WC119

WT-03-624

WT-03-627

PE-LS701

PE-LS702

WT-1911-1357

55 DHS/RLS
5.5 OMR/BHD
4.5 KWD

20 DHS/RLS
2 OMR/BHD
1.5 KWD

39 DHS/RLS
4 OMR/BHD
3.5 KWD

39 DHS/RLS
4 OMR/BHD
3.5 KWD

10 DHS/RLS 
1.05 OMR/BHD 
1 KWD

10 DHS/RLS
1.05 OMR/BHD
1 KWD

39 DHS 
4 OMR/BHD 
3 KWD

39 DHS 
4 OMR/BHD 
3 KWD

25 DHS
2.5 OMR/BHD 
2 KWD

خبز وتزيين الكوكيز

More colours available
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Hario Wooden Coffee Mill

Hario V60 Coffee Server, 800ml 
Hario V60 Coffee Dripper 2 Cups, 
Copper

Hario Paper Filter Pack, 100 Pieces

Hario V60 Coffee Drip Scale, Black

مطحنة قهوة خشبية 
من هاريو

إبريق تقديم قهوة التنقيط 
في60، سعة 800 ملليتر 

من هاريو كوب تنقيط القهوة 
في60 نحاسي،

سعة 2 كوب من هاريو
 حّضر قهوًة منّقطة ومنكّهة مع كوب هاريو

 في60 الياباني من النحاس الذي سيضمن
 توزيعاً متساوياً للحرارة بين حبيبات القهوة

المطحونة

علبة أوراق فلتر قهوة 
التنقيط، 100 قطعة 

من هاريو

ميزان قهوة التنقيط 
في60 أسود من هاريو

HO-CM-502C

HO-XGS-80TB-EX

HO-VDPC-02CP

HO-VCF-02-100MK

HO-VST-2000B

200 DHS/RLS
20 OMR/BHD
16.5 KWD

139 DHS/RLS
14 OMR/BHD
11.5 KWD

295 DHS/RLS
29 OMR/BHD
24 KWD

26 DHS/RLS
3 OMR/BHD
2 KWD

285 DHS/RLS
29 OMR/BHD
24 KWD

A

B
E

D

C

Coffee
Your Way

V60 Drip Coffee
Rich and Refreshing

Hario V60 Buono Drip Kettle, 700ml
Perfect for pouring water precisely over 
ground coffee, Hario’s stunning copper drip 
kettle is a real showstopper

إبريق ماء بوينو نحاسي، 
سعة 700 ملليتر من هاريو

 اتقن عمليّة ترطيب القهوة المطحونة للتنقيط
 مع إبريق هاريو الالفت لألنظار بلونه النحاسي

األنيق

HO-VKBN-90CP
567 DHS/RLS
55 OMR/BHD
46 KWD

F

Made of copper, with its high thermal 
conductivity, Hario’s Japanese-made V60 
dripper allows even transfer of heat through 
coffee grounds resulting in incredibly rich 
results

Also known as a ‘gooseneck kettle’, 
this specialized tool is designed to 
offer precise control when pouring 
water in a circular motion

 أن هذا اإلبريق ُيعرف بإسم “إبريق
 عنق اإلوز” وهو إبريٌق متخصص يمنحك
 التحكم األمثل بسرعة تدفق الماء عند

سكبه بحركٍة دائرية للتنقيط

هل تعلم؟

Did You Know?

قهوة على كيفك

قهوة في60 بالتنقيط
غنيّة وُمنعشة 

Noritake Majestic Mug, 
360ml Red
More colours available

Bodum Chambord Coffee Maker, 
1L Gold

 كوب ماجيستيك باللون
 األحمر، سعة 360 ملليتر

من نوريتاكي
متوفّر بألوان إضافية

صانعة القهوة بالكبس 
الفرنسية تشامبورد 

باللون الذهبي، 
سعة 1 ليتر من بودم

NT-M-166-T91332K
BD-1928-17

88 DHS/RLS
9 OMR/BHD
7 KWD

217 DHS/RLS
21 OMR/BHD
17.5 KWD

French Press
Pure and Full-bodied

قهوة فرنسية بالكبس
صافية وُمركّزة

Bialetti Moka Express Espresso 
Maker, 3 Cups Red
More sizes and colours available
BE-0004942
129 DHS/RLS
12.5 OMR/BHD
10.5 KWD

Espresso - Strong and Sharp

اسبريسو - حادّة وقويّة

Alessi Pulcina Espresso Maker, 
6 Cups Red
More sizes and colours available

 صانعة اسبريسو بولسينا
 باللون األحمر، سعة 6 أكواب

 صانعة اسبريسو موكا باللونمن أليسي
األحمر، سعة 3 أكواب من بياليتي

 متوفّرة بألوان وأحجام إضافية متوفّرة بألوان وأحجام إضافية

AE-MDL02-6R
408 DHS/RLS
40 OMR/BHD
33 KWD

Bodum Bistro Electric Coffee Grinder

Only available in UAE and Oman

 مطحنة قهوة كهربائية
بيسترو من بودم

حدد خشونة الطحن وفق نوع القهوة التي 
تريدها كاالسبريسو، القهوة الفرنسية بالكبس 

وغيرها ثم اطحن حبوب البّن قبل التحضير 
مباشرًة لنكهاتٍ معززة

BD-10903-01UK
615 DHS
59.5 OMR

Now you can grind coffee beans right 
before brewing! From espresso to French 
press, this appliance allows you to adjust 
the corseness of your grinds for 
consistent flavors

متوفّرة فقط في اإلمارات وُعمان
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WMF Nuova Espresso Paddles 
6-piece Set, 6 x 10cm

WMF Nuova Long Drink Spoon 
6-piece Set, 6 x 22cm

More sizes available

More sizes available

WMF Barista Creamer, 130ml

WMF Barista Sugar Dispenser, 
250ml

WMF Barista Espresso Cup, Saucer 
and Paddle Set, 60ml
Also available in 100ml

 طقم مالعق اسبريسو
 صغيرة نوفا بحجم 10 سنتم،

6 قطع من دبليو إم إف

 طقم مالعق طويلة نوفا
 بحجم 22 سنتم، 6 قطع

من دبليو إم إف

متوفّر بأحجام إضافية

متوفّر بأحجام إضافية

 إبريق تقديم الحليب
 باريستا، سعة 130 ملليتر

من دبليو إم إف

وعاء تقديم السكر باريستا،
سعة 250 ملليتر من دبليو إم إف

 طقم فنجان اسبريسو مع صحن
 وملعقة باريستا، سعة 60 ملليتر

من دبليو إم إف
متوفّر بسعة 100 ملليتر

WM-12-9176-6046

WM-12-9140-6046

WM-06-3354-6040

WM-06-3661-6040

WM-06-8620-6040

55 DHS/RLS
5.5 OMR/BHD
4.5 KWD

95 DHS/RLS
10 OMR/BHD
8 KWD

95 DHS/RLS
9.5 OMR/BHD
8 KWD

135 DHS/RLS
13.5 OMR/BHD
11.5 KWD

65 DHS/RLS
6.5 OMR/BHD
5.5 KWD
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Coffee Essentialsلوازم القهوة

Gift Ideaفكرة هديّة
Alessi La Cupola Espresso 
Maker 3 cups
More sizes available

 صانعة اسبريسو ال كوبوال،
سعة 3 أكواب من أليسي

متوفّرة بأحجام إضافية

AE-A9095-3B
242 DHS/RLS
24.1 OMR/BHD
19.5 KWD

WMF Barista Sugar Bowl with Lid 
and Spoon, 130ml

وعاء تقديم السكر مع 
غطاء وملعقة باريستا، 

سعة 130 ملليتر
من دبليو إم إف

WM-06-3355-6040
113 DHS/RLS 
11 OMR/BHD 
9 KWD

C

Tea
ضيافة الشاي

WMF TeaTime Tea Cup and 
Saucer, 200ml

WMF SmarTea Tea Set with 
Warmer 3-piece Set, 1L

 كوب شاي تيتايم
 مع صحن، سعة 200 ملليتر

من دبليو إم إف

طقم إبريق 
شاي مع سّخان 

سمارتي،
سعة 1 ليتر

من دبليو إم إف

WM-06-3631-6040

WM-06-3109-6030

139 DHS/RLS 
13.5 OMR/BHD 
11.5 KWD

565 DHS/RLS
56.5 OMR/BHD
45.5 KWD

J

J

I

I

WMF’s German-made tea set 
keeps tea warm for long so you 
can relax and enjoy

 استمتع بسخونة الشاي مهما طال
 اللقاء مع هذا الطقم من ستانلس

ستيل الكرومارجان واأللماني الُصنع

Created by the award-winning British designer
Sara Miller, this gorgeous serveware is perfect for 
teatime with friends

 أجادت الُمصممة البريطانية والحائزة على ِعدة جوائز،
 سارة ميلر، ابتكار هذه المجموعة لُتضفي لمسة حيوية

على ضيافة الشاي

Portmeirion Sara Miller Cake Plates 
4-piece Set, 4 x 20cm

Portmeirion Sara Miller Tea Cup and 
Saucer, 200ml Pink
More colours available

طقم 4 صحون سارة ميلر،
بقطر 20 سنتم من بورتماريون

كوب مع صحن سارة ميلر زهري، 
سعة 200 ملليتر من بورتماريون

 متوفّر بألوان إضافية

PO-SMC78964-XG

PO-SMCP78924-XG

330 DHS/RLS 
32 OMR/BHD 
26.5 KWD

165 DHS/RLS 
16 OMR/BHD 
13.5 KWD

L

K

Bodum Pavina Double Wall Glass 
2-piece Set, 2 x 80ml

Bodum Pavina Double Wall Glass 
2-piece Set, 2 x 360ml

Be it hot or cold beverages, these glasses 
are easy to handle. No burns or messy 
condensation

طقم كوبين بزجاج 
مزدوج بافينا،

سعة 80 ملليتر من بودم

 طقم أكواب بزجاج
 مزدوج بافينا، قطعتين

360 ملليتر من بودم

تمتّع باحتساء مشروباتك الساخنة والباردة 
على حّد سواء دون التعرّض لحرارتها 

عند الحمل

BD-4557-10A

BD-4559-10A

88 DHS/RLS
8.5 OMR/BHD
6.5 KWD

108 DHS/RLS
10.5 OMR/BHD
8.5 KWD

H

G
Portmeirion Sara Miller 3-tier Cake 
Stand

قاعدة كيك 3 طبقات سارة ميلر 
من بورتماريون

PO-SMC78963-XG
402 DHS/RLS
39 OMR/BHD
32.5 KWD
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Gifting an Experience
Baking and Cake Decorating Classes

إهداء تجربة مميزة

Gift differently this holiday season. With 
qualified and experienced instructors, our 
classes offer skills learnt for life 
 
Vouchers for our Baking and Cake
Decorating Classes can be purchased 
online and in stores 
 
We also offer customized classes for
individuals and groups. Inquire about 
different classes and workshops in your 
country
قّدم الهدايا الُمبتكرة لهذا العام واهدي هواة 

الَخبز ِمقعدُا في دورات الخبز وتزيين الكيك
 مع مدرّبين ُمعتمدين ومتخصّصين

اشتري قسائم هدايا حضور الدورات
 من المتاجر أو من الموقع االلكتروني

كما ُنقّدم دورات بحسب الطلب لألفراد 
والمجموعات. اسأل عن برنامج الدورات 

في بلدك!

دورات الخبز وتزيين الكيك

Gifting Design Products
 إهداء منتجات بتصميم خالّب

Alessi Lovely Breeze Stainless Steel 
Rocking Serving Bowl, 41cm

Alessi T-Timepiece Stainless Steel 
Tea Infuser, 6 x 4.5cm

Alessi Circus Jar with Lid, 1L

Alessi Twist Again Stainless Steel 
Fruit Holder, 29cm Alessi Dressed Round Tray, 35cm Red

More sizes available

Alessi Foix Stainless Steel Round 
Tray, 44cm

 وعاء لوفلي بريز ينحني
 للتقديم من الستانلس

 ستيل، بحجم 41 سنتم
من أليسي

 مصفاة الشاي تي تايم بيس،
بحجم 6*4.5 سنتم من أليسي

 برطمان مع غطاء
 سيركس، سعة 1 ليتر

من أليسي

وعاء تويست أغاين للتقديم،
بقطر 29 سنتم من أليسي

 صينية مستديرة دريسد باللون
األحمر، بقطر 35 سنتم من أليسي

 صينية مستديرة فوا، بقطر 44 سنتم
من أليسي

 استقدم ِخفة ورق الشجر المتطاير مع الرياح
 عند تقديم قطع الشوكوالته أو الفواكه في
وعاء التقديم الفخم هذا والفريد من نوعه

AE-SA01

AE-TWY01

AE-MW30-100

AE-OD02-29 AE-MW07-RAE-90039

560 DHS/RLS
54.5 OMR/BHD
45.5 KWD

175 DHS/RLS
17 OMR/BHD
14 KWD

185 DHS/RLS
18.5 OMR/BHD
15.5 KWD

604 DHS/RLS
59 OMR/BHD
49 KWD

255 DHS/RLS 
24.5 OMR/BHD 
20.5 KWD

494 DHS/RLS
49.45 OMR/BHD
40 KWD

Alessi Forma Cheese Grater, 
20 x 14cm

The perfect expression of Zaha Hadid’s 
visionary design, this grater makes a 
statement gift

 مبرشة جبن فورما،
 بحجم 20*14 سنتم

من أليسي
 إحدى تصاميم زها حديد الُمبدعة

والتي ستكون هديّة راقية للذواقة

AE-ZH03
300 DHS/RLS
29 OMR/BHD
24 KWD

This Italian-made serveware evokes a leaf 
dancing in the wind. Gorgeous for serving 
chocolates, sweets, fruits and more, it acts 
as a serving tray horizontally and gently 
stands upright when empty

متوفّر بأحجام إضافية
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Homemade
Gifts

هدايا من صنع يديك

Kilner Universal Push Top Storage 
Jar, 4L

Want to make your loved ones feel extra special?
Homemade cookies, pickles or jams offered in Kilner’s 
heartwarming glass jars can make quite the impact

Superb for preserving, pickling 
and storing ingredients, Kilner’s 
nostalgic clip top jar is beautiful 
for presenting homemade gifts 
this season

More sizes available

 برطمان للتخزين بغطاء ُيضغط،
سعة 4 ليتر من كيلنر

 المخبوزات والوصفات المنزلية هي من أصدق الهدايا وألّذها!
قّدم أطايبك في برطمانات كيلنر الكالسيكية

 برطمان بقفل معدني،
سعة 1.8 ليتر من كيلنر

KE-0025-743V

KE-0025-735V

88 DHS/RLS
9 OMR/BHD
7 KWD

36 DHS/RLS 
4 OMR/BHD 
3 KWD

متوفّر بأحجام إضافية
 احفظ، خلّل ووضّب المقادير في

 هذا البرطمان التقليدي بقفٍل
 معدني من كيلنر. أما للمناسبات

 السعيدة، فقّدم فيه وصفاتك
المنزلية لألهل واألصحاب

هدايا للمنزل 
األنيق

Yankee Candle Scenterpiece 
Meltcup All is Bright

Yankee Candle Classic Jar Red Apple 
Wreath Large
More sizes available

Fill your home with sweet and cozy aromas 
with Yankee Candle’s American-made 
holiday fragrances

 شمعة تذويب
 معطرة أول إز برايت

من يانكي كاندل

 شمعة معطرة كالسيك
 ابل ريث كبيرة من يانكي

كاندل
متوفّرة بأحجام إضافية

 امأل جو المنزل بشذى شموع يانكي كاندل
الُمعطّرة ُصنع أميركا

YE-1515931E

YE-1120697

30 DHS/RLS
3 OMR/BHD
2.5 KWD

119 DHS/RLS
12 OMR/BHD
10 KWD

Simplehuman Sensor Mirror Pro, 20cm 
Rose Gold Simplehuman Mini Sensor Mirror 

with Travel Case, 12cm Rose Gold

 مرآة استشعار برو
 باللون الزهري الذهبي

من سيمبل هيومان

 مرآة استشعار صغيرة
 باللون الزهري الذهبي

 مع حقيبة، بحجم 12 سنتم
من سيمبل هيومان

SN-ST3011

SN-ST3010

1,025 DHS/RLS
99.5 OMR/BHD
83 KWD

617 DHS/RLS
60 OMR/BHD
50 KWD

 احصل على طلّة خالية من العيوب
 وانعكاس ُمكبّر وواضح مع مرآة سيمبل

هيومان الرائعة

Get flawless, colour-correct makeup results 
with simplehuman’s excellent sensor mirror

Gifting
for the Home

Yankee Candle Electric 
Scenterpiece Warmer, Noah 
Black

 وعاء تذويب شمع
 كهربائي، باللون

 األسود من يانكي
كاندل

YE-1521326
205 DHS/RLS
20 OMR/BHD
16.5 KWD

Kilner Facetted Clip Top Jar, 
1.8L
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Stocking Fillers

Tovolo Sphere Ice Moulds Set, 
2 Pieces

Epicurio Lemon Slice Squeezer Set, 
2 Pieces

 طقم تشكيل ُكرات الثلج،
قطعتين من توفولو

 طقم عصر شرائح ليمون
للمائدة، قطعتين من إيبيكوريو

TO-80-9697

EO-2002

69 DHS/RLS
7 OMR/BHD
6 KWD

91 DHS/RLS
9 OMR/BHD
7.5 KWD

B

B

A Corkcicle Insulated Tumbler, 
470ml Red
More colours available

BeCool Oval Cooler Box, 1.8L Gold

Boska Partyclette Raclette Set
 كوب معزول باللون
 األحمر، سعة 470

ملليتر من كوركسيكل
متوفّر بألوان إضافية

 حقيبة حافظة للحرارة
 بيضاوية باللون الذهبي،
سعة 1.8 ليتر من بيكول

 طقم شواية جبن
 راكليت بارتيكليت

من بوسكا

CW-2116DCB

WA-T-675

BA-852040109 DHS/RLS
10.5 OMR/BHD
9 KWD

57 DHS/RLS
5.65 OMR/BHD
4.5 KWD

129 DHS/RLS
12.85 OMR/BHD
10.5 KWD

E

To add a twist of flavor to your ice, 
insert lemon and strawberry slices or 
mint leaves in the filled moulds before 
freezing

نصيحة من ستوديو تافوال
ُتضاف شرائح من الليمون، الفراولة أو 
أوراق النعناع للماء في القوالب قبل 
تفريزها بهدف إضافة نكهة منعشة 

إلى الثلج

Tip from Tavola Studio

Aerolatte Stainless Steel Milk 
Frother with Stand

 صانعة رغوة الحليب
 مع حاملة ستانلس
ستيل من أيروالتي

AR-AL-ST-SS
99 DHS/RLS
9.75 OMR/BHD
8 KWD

D

Yankee Candle Classic Jar Star Anise 
and Orange Medium

 شمعة معطرة كالسيك
 انيس وبرتقال متوسطة

من يانكي كاندل

YE-1521066E
102 DHS/RLS
10 OMR/BHD
8.5 KWD

Lurch Mug Lid, Penguin

 غطاء سيليكون للكوب
بطريق من ليرش

LH-210930
20 DHS/RLS
2 OMR/BHD
1.5 KWD

WMF LiberTea Tea Infuser, 5cm

 مصفاة الشاي ليبرتي
بحجم 5 سنتم من دبليو إم إف

WM-06-3572-6040
62 DHS/RLS
6 OMR/BHD
5 KWD

W
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هدايا صغيرة وطريفة

Banana Saver with Bag Clip

Lekue Citrus Spray Set, 2 Pieces

Yankee Candle Car Vent Clip, 
Pink Sands

KitchenCraft Stainless Steel Ice Balls 
Set
Only available in UAE, Oman and Bahrain

Dunoon Lomond Mug Paradise 
Birds

 علبة حفظ الموزة مع
 حلقة للتعليق من بانانا

سايفر

 طقم بخاخ الحمضيات،
قطعتين من ليكوي

ُمعطّر السيارة بنك ساندز 
من يانكي كاندل

 طقم ُكرات ستانلس ستيل
ُتثلّج من كيتشن كرافت

 متوفّر فقط في اإلمارات، ُعمان
والبحرين

 كوب لوموند برسمة
العصافير من دنون

BV-2802806923

LE-3400115SURU004

YE-1304388E

KC-BCICESS3PC

DN-LO-PARA-BI 41 DHS/RLS
4 OMR/BHD
3.5 KWD

67 DHS/RLS
6.7 OMR/BHD
5.5 KWD

30 DHS/RLS
3 OMR/BHD
2.5 KWD

124 DHS
12 OMR/BHD

113 DHS/RLS
11 OMR/BHD
9 KWD

H

G

F

Joseph Joseph M-Cuisine Microwave 
Popcorn Maker

طقم تحضير وتقديم 
البوبكورن في المايكروويف 
أم كوزين من جوزف جوزف

JJ-45015
98 DHS/RLS
9.5 OMR/BHD
8 KWD

I Joseph Joseph M-Cuisine Microwave 
Egg Poacher

 وعائين لسلق البيض
بدون قشر في المايكروويف
أم كوزين من جوزف جوزف

JJ-45008
40 DHS/RLS
3 OMR/BHD
3.5 KWD

J

Kuchenprofi Classic Nut Cracker

 فتّاحة مكسرات كالسيك
من كوشنبروفي

KI-08-09003800
57 DHS/RLS
6 OMR/BHD
4.5 KWD

Staub Silicone Spatula Large, Dark 
Blue
More sizes and colours available

 سباتوال سيليكون باللون
األزرق الداكن من ستوب

SB-40509-246
71 DHS/RLS
7 OMR/BHD
6 KWD متوفّرة بألوان وأحجام إضافية
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Smoothie Ingredients
1 cup frozen strawberries
1 cup frozen blueberries
1 cup frozen raspberries
1⅓ cup milk 
3 tablespoons cashew butter*
3 tablespoons honey

*Cashew Butter Ingredients
1 cup roasted cashew
6 tablespoons milk
1 tablespoon honey

Method
1. For the cashew butter:    
 In the vitamix container, pulse   
 the cashews then mix in the milk and  
 honey until you achieve a creamy,   
 butter-like consistency
2. Blend each cup of berries separately  
 with 6 tablespoons of milk,  
 1 tablespoon of cashew butter and   
 1 tablespoon of honey
3. To serve, layer the three types of   
 smoothie berries in the Kilner Jar

مقادير طبقات 
السموثي

1 كوب فراولة مجّمدة
1 كوب عنب برّي مجّمد

1 كوب توت مجّمد
1 ⅓ كوب حليب

3 ملعقة كبيرة   
   زبدة الكاجو*

3 ملعقة كبيرة عسل

*مقادير زبدة 
الكاجو

1 كوب كاجو ُمحّمص
6 ملعقة كبيرة حليب
1 ملعقة كبيرة عسل

Healthy Start
أسلوب حياة صّحي 

Vitamix Pro 750 Heritage 
Blender, Silver

Vitamix Pro 750 Heritage Blender, 
Copper

Blend your way to healthy living with 
this ultra-powerful, American-made 
appliance. Exceptional for making soups, 
smoothies, nut-milks and more

 خالط فيتاميكس برو 750
 خالط فيتاميكس بروهيريتاج باللون الفضي

 750 هيريتاج باللون
النحاسي

 جّدد عزمك للمضي بأسلوب حياٍة صحّي
 مع خالط فيتاميكس. فهو مثالي لتحضير
 الشوربات، السموثي، حليب المكسرات

وغيرها من الوصفات الُمغّذية

VX-060385

VX-062594-UK

4,110 DHS/RLS
399 OMR/BHD
332.5 KWD

4,380 DHS/RLS
425 OMR/BHD
354 KWD

BA

Layered Berries 
Smoothie Recipe

 وصفة سموثي
بطبقات التوت

Kuvings C7000 Whole Slow Juicer, 
Silver

عصارة منخفضة 
السرعة C7000 باللون 

الفضي من كوفينغز

KV-NS723CBC2-SR
1,799 DHS/RLS
175 OMR/BHD
146 KWD

Takes in whole, uncut ingredients for 
smooth and nutritious results. Comes 
with a smoothie and sorbet strainer for 
additional versatility

More colours available

متوفّرة بألوان إضافية
اغتنم الحّد األقصى من الفوائد الغذائية 
بتقنية عصر الثمار الكاملة في كوفينغز. 

ولمتعٍة أكبر، جرّب ُملحقي تحضير 
السموثي واآليس كريم الُمنعش

الطريقة
لزبدة الكاجو: في وعاء فيتاميكس،  . 1

ُيخلط الكاجو جيداً من ثم ُيسكب    
الحليب والعسل وُيخلط المزيح     
للحصول على ملمس كريمي     

شبيه بالزبدة  
ُيخلط كل كوب من التوت الُمجّمد  . 2

على ِحدة مع 6 ملعقة كبيرة حليب،   
1 ملعقة كبيرة زبدة الكاجو الُمحّضرة    

و1 ملعقة عسل  
للتقديم، ُتسكب طبقات ُمختلفة  . 3

من السموثي فوق بعضها     
في برطمان كيلنر  

Save it in your recipe book
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Gefu Spiralizer and Peeler Gift Set

 طقم هدية براية الخضارة
الحلزونية وقشارة من جيفو

GF-00092
191 DHS/RLS
19 OMR/BHD
15.5 KWD

Great for low carb meals, Gefu’s XL
spiralizer and peeler duo comes
attractively gift-boxed, making a fine 
present to all health enthusiasts

 أِضف الخضار الحلزونية إلى قائمة مقاديرك
 الصحيّة مع طقم جيفو الموضّب في علبة

أنيقة ومثالية لإلهداء

Kilner Fermentation Set

 طقم تحضير أطعمة
بروبيوتيك من كيلنر

KE-0025-839V
129 DHS/RLS
13 OMR/BHD
10.5 KWD

Ferment ingredients easily and get results 
packed with vitamins, minerals and probiotic 
cultures. Comes with a recipe book

  استقدم تقاليد تحضير أطعمة البروبيوتيك
 وفوائدها الصحية مع هذا الطقم السهل

 االستخدام. وأحلى ما فيه أنه ُمرفق بكتيّب
وصفات مضمونة

قبل اختراع الثالجة، اعُتمدت ھذه الطريقة لحفظ الطعام. فھي تھدف 
لمكاثرة البكتیريا الحمیدة وإنتاج أطعمة مفیدة للھضم وبنكھٍة متمیّزة.

Before refrigeration, fermentation was used to preserve 
food. It creates distinct flavours & enhances beneficial

bacteria for better digestion.

Why Ferment?
Great Health Benefits

Probiotic bacteria
= healthy gut
= happy mind
ُتعید البكتیريا 
الحمیدة توازن 

البیئة المیكروبیة 
في األمعاء

Better
digestion

ُتحّسن من صّحة 
الجھاز الھضمي 

Stronger
immunity

ُتقوّي
المناعة

More vitamins &
minerals

ُتصبح غنیّة 
بالفیتامینات 

والمعادن

لماذا ُتحضّر أطعمة البروبیوتیك؟
فوائد صحیة رائعة

تحضیر أطعمة بروبیوتیك مع كیلنر 
 ثالث خطوات سھلة

Ferment with Kilner
Easy as 1-2-3

Slice vegetables, 
add seasonings & 

pack into jar
 ُتقطّع الخضار

 وُتضاف للبرطمان
مع التوابل المرغوبة

3Add salt brine &
ceramic stones

 ُيسكب الماء المالح
 وُتوضع أحجار

 السیرامیك على
السطح

2 Seal jar with lid, add 
the air lock & bung

 ُيحكم إغالق البرطمان
 بواسطة الغطاء، القفل
العازل للھواء والسدادة

1

Foods to Ferment

cabbage radish carrots beets turnips apples *& more

الملفوف الفجل الجزر الشمندر اللفت التفاح *وغیرھا

األطعمة التي قد ُتستخدم

Back to Basics of Fermentation
 العودة لتقالید تحضیر أطعمة البروبیوتیك
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Tavola Promise

Warranty

Ask a Tavola Expert

Delivery Tavola Gift Vouchers

Gift Wrapping Payment Options

Knife Sharpening Store Events

Repairs, Servicing and Spare parts Tavola Rewards

Be it in stores or online, at Tavola we do our best to make your 
shopping as fulfilling as possible.

Our products are backed by generous 
warranties to serve you for years

Our passionate staff is always keen to 
address your queries

We deliver anywhere within the GCC Gifting has never been easier!
Offer your loved ones the flexibility of 
choosing their pick from our range

For a beautiful 
touch of celebration 
to your gifts

We offer a
variety of payment 
options for your 
convenience

Enjoy one complimentary sharpening 
service when you purchase our knives

We host exciting culinary and baking 
events all year round

We offer hassle-free services and 
spare parts in the rare event of your 
product breaking down

Earn points for your spends and get 
generous discounts in stores or online

تتعّهد تافوال بتقديم تجربة تسوق شمولية واحترافية
عند الشراء أون الين أو في المتاجر

الكفالة

اسأل ُخبراء تافوال

خدمة التوصيل

قسائم هدايا تافوال
تغليف الهدايا خيارات الدفع

خدمة سّن سكاكين فعاليات ممتعة في المتاجر

خدمات بعد الشراء، التصليح وِغيار 
القطع اضمن دوام منتجاتك لسنين طويلة مع بنود مكافآت تافوال

الكفالة األجود 

استِعن بموظفينا الشغوفين والُمتخصصين 
إلجابة اسئلتك واستفساراتك

أينما كنت، سنوصل المنتجات إليك في سائر 
بلدان الخليج العربي

اضمن إسعاد صاحب الهديّة مع هذه القسائم 
العمليّة

قّدم هداياك 
بأبهى ِحلّة اختر طريقة السداد 

األفضل لك من بين 
الخيارات العديدة

احصل على خدمة سّن سكاكين واحدة مجانية 
عند شرائك أي سكين

استمتع بفعاليات الطبخ والخبز الُمفيدة 
والُمتكررة خالل العام

استِفد من خدماتنا الُمحترفة لتصليح أو استبدل 
أي قطع من منتجاتك في حال تعطّلها

اجمع النقاط بحسب قيمة الدفع للحصول على 
خصوماتٍ حصرية أون الين وفي المتاجر

وعد تافوال لك Store Locations

*قد ال تتوفر جميع المنتجات في كافة المتاجر.  
ُيرجى مراجعة متجرك المحلي للمزيد من 

المعلومات

*قد تتغير األسعار بدون سابق إشعار

United Arab Emirates

Saudi Arabia

Oman

Kuwait

Qatar
Bahrain

Dubai

Riyadh

Muscat

Doha Manama

Jeddah

Al Ain

Sharjah

Tavola Olaya

Tavola Muscat

Tavola Al Tilal

Wilton Al Tilal

Wilton Muscat City Centre

Tavola Studio Muscat

Tavola Baking and Cake Decoration

Tavola Jeddah

Tavola Doha City Centre
Tavola Manama

Wilton Bahrain

Tavola Studio Bahrain Mall

Tavola Royal Plaza

Tavola Mall of Qatar

Tavola Gate Mall

Tavola Doha Festival City

Zwilling J.A. Henckels Doha Festival City

Wilton Royal Plaza

Tavola Studio for Cake Decoration, 
Gold and Diamond Park

Tavola Studio for Cooking and Baking, 
Gold and Diamond Park

Tavola Al Ain

Tavola Mall of the Emirates
(+971) 4 3402933

(+966) 11 4163877

Al Noor Plaza, Madinat Sultan Qaboos
(+968) 2 4605630

Al Tilal Complex
(+965) 22253451

Al Tilal Complex 
(+965) 22253452

(+968) 24558084

Al Noor Plaza, Madinat Sultan Qaboos
(+968) 2 4605630

Hayat Mall
(+966) 11 2057475

Tahlia Shopping Centre
(+966) 12 2635080

(+974) 44 931101
Manama City Centre
(+973) 1 7178129

Bahrain Mall
(+973) 17551407

(+973) 17551407

(+974) 44 131222

(+974) 44355017

Salam Studio and Stores

(+974) 44180745

(+974) 44439305

(+974) 441 121 33

Tavola Mercato Mall
(+971) 4 3444239

Tavola Town Centre Meadows
(+971) 4 3618787

Tavola Umm Suqeim
Spinneys Centre
(+971) 4 3948150

Tavola Golden Mile Galleria
(+971) 4 5519421

Tavolino Silicon Oasis
Cedre Villas, Community Centre
(+971) 43375284

Tavola City Centre Me’aisem
(+971) 4 4569160

Wilton Gold and Diamond Park
(+971) 4 3883767

Zwilling J.A. Henckels Dubai Mall
(+971) 4 4340725

(+971) 3 7647297

Wilton Sahara Centre
(+971) 67481703

Tavola Studio Sahara Centre
(+971) 67481703

*Certain products may not be available in all 
countries. Check for availability with your 
local store

*Prices are subject to change without prior 
notice

*

Tavola Mirdiff City Centre
(+971) 4 2843548

Abu Dhabi
Tavola Abu Dhabi Mall
(+971) 2 6418090
Tavolino Spinneys Khalidiya
(+971) 2 4453094

Wilton World Trade Centre
(+971) 2 4487772

Tavola Studio World Trade Centre
(+971) 2 4487772

Tavola Studio Royal Plaza
(+974) 441 121 33

Wilton Doha City Centre
(+974) 44931101
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