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Having graduated in culinary arts from Johnson and 
Wales University in 2012 before gaining experience in 
a kitchen in Miami, Florida, for a year, I was fortunate 
to meet Feras four years ago, just after he returned to 
Kuwait in 2013. Yet I’d never tried anything he’d cooked. 
After several years, it was only recently that I got the 
chance to try his food at a Community Table Vietnamese 
pop up. But, boy… it was worth the wait! Attending a 
Community Table event is to journey through your 
senses, the attention to detail from the intimate setting, 
creative plating, right down to each delicate morsel. It’s 
safe to say, he left me hungry for more.

فـراس الـذي تخـرج مـع درجـة يف فـن الطهـي مـن جامعـة جونسـون آنـد 
ويلـز يف العـام ٢٠١٢ وذلـك قبـل أن يكتسـب سـنة مـن الخـرة يف ميامـي، 
العـام ٢٠١٣.  الكويـت يف  كان يل الحـظ أللتقيـه مبـارشة بعـد أن عـاد إىل 
ولكنـي لـم أتـذوق أي يشء مـن طهيـه حـى حينـه. وبعـد هـذه السـنوات 
يف  يطهـوه  الـذي  الطعـام  مـن  ألتـذوق  الفرصـة  عـى  حصلـت  الطويلـة، 
يسـتحق  هـذا  وكان  تيبـل.  كوميونيـي  ِل  تابـع  مؤقـت  فيتنامـي  مطعـم 
االنتظـار حًقـا! إن حضـور مناسـبة تُقـام يف كوميونيـي تيبـل مـا هـو إال رحلـة 
مـن  الصغـرة  بالتفاصيـل  االهتمـام  أن  القـول  يمكنـي  للحـواس!  آرسة 
الرتتيـب الحميـم والتزيـن املُبتكـر لألطبـاق إىل الطعـام املُعـد بإتقـان جعلـي 

أشـعر بجـوع أكـر لتناول املزيد. 
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يفعلون شيئا مختلفا يف  الذين  الشبان  الكويتين  الطهاة  أحد  هو  الزيد  فراس 
الغربي  املطبخ  من  تعلموه  ما  يستخدمون  والذين  املحيل،  املطبخي  املشهد 
ودمجه مع شغفهم بالنكهات املحلية واعتماد مبدأ “من املزرعة إىل الطاولة،” 
س فراس مطعم كوميونيي تيبل النائش الذي حيث يتم  فكانت النتيجة أن أسَّ

النكهات والوصفات.  تقديم تجربة فريدة من 

Feras Al-Zaid is one of a handful of young Kuwaiti Chefs whipping 
up a trifle in the local culinary scene. Bringing back their Western 
training, which they infuse with their passion for regional flavors 
and farm-to-table attitudes. The result for Feras is Community 
Table, a regular pop-up where he collaborates and presents a 
unique experience of flavor and texture. 
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How did studying food in the U.S. affect your approach 
to food?

Culinary school was a blessing. I was originally a political 
science major until I realized how much of an impact 
food had on culture and society as a whole. Culinary 
university gave me a base to build a professional 
method to approach food. A lot of my learning process 
came through dining experiences and experimenting 
with others. It also helped me find a creative outlet to 
express myself. Young chefs played a key role in crafting 
the local scene in Miami and I realized that exchanging 
ideas and stories through food was just as valuable to 
learning as any university education. 

How did your attitude to food change when you 
returned to Kuwait?

At the time in 2013, the restaurant scene was beginning 
its boom, food markets were starting to bubble and 
there was a lot of buzz surrounding the business of food 
as a whole. On a mainstream scale, however, the food 
that was being presented in new menus around the 
country came across as generic and lacking depth. There 
seemed to be strange misconceptions of what a chef 
should look or sound like. I couldn’t find a lane to create 
freely and I was meeting local cooks that faced similar 
obstacles. I had to rediscover my purpose for cooking. I 
found inspiration in studying our local food culture and 
traditions, my attitude towards food began to shift and 
evolve through that exploration.   

ر تخصصـك بفـن الطهـي يف الواليـات املتحـدة عـى مقاربتـك يف  كيـف أثَـّ
إعداد الطعام؟ 

العلـوم  بدراسـة  بـدأت  قـد  األسـاس  يف  كنـت  نعمـة.  كانـت  الطهـي  كليـة 
واملجتمـع ككل.  الحضـارة  الطعـام يف  تأثـر  أدركـت مـدى  السياسـية حـى 
أعطتـي كليـة الطهـي األسـاس لبنـاء مقاربـي املحرتفـة فيمـا يتعلـق يف إعـداد 
الطعـام. والكثـر مـن األسـاليب التعليميـة الـي تمرسـت مـن خاللهـا جـاءت 
من تجارب تناول الطعام واختباره مع آخرين، كما أنها ساعدتي يف إيجاد 
منفـس محـرتف ألعـر مـن خاللـه عـن نفـي. الطهـاة الصغـار لعبـوا دورًا 
األفـكار  تبـادل  أن  وأدركـت  ميامـي  يف  املحـيل  املشـهد  صياغـة  يف  أسـايس 
والقصـص مـن خـالل الطعـام كان ذا قيمـة كبـرة بالنسـبة للتعلـم مثـل أي 

اختصاص جامعي آخر. 

كيف تغري أسلوبك يف الطهي بعد أن عدت إىل الكويت؟
 

الطعـام  سـوق  وبـدأ  يزدهـر  بـدأ  قـد  املطاعـم  مجـال  كان   ،٢٠١٣ العـام  يف 
يتنامـى وأخـذت ضجـة اهتمـام تحيـط بهـذا املجـال. بشـكل عـام، الطعـام 
الـذي كان يُقـدم يف اللوائـح الجديـدة يف أنحـاء البـالد كان عاديًـا ويفتقـد إىل 
الـراء. عـى مـا يبـدو، كان هنـاك مفهـوم خاطـئ حـول مـا يجـب أن يكـون 
عليـه الطاهـي. لـم أسـتطع إيجـاد نهـج خـاص بـي ألكـون مبتكـرًا بشـكل حـر 
وكنـت ألتقـي بطهـاة محليـن الذيـن يواجهـون نفـس املعضلـة. كان عـيل أن 
اكتشـف الهـدف مـن الطهـي وقـد وجـدت اإللهـام يف دراسـة ثقافتنـا املحليـة 
وعاداتنا يف األكل فبدأ أسلوبي يف الطهي يتغر ويتطور مع ذلك االكتشاف. 
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What’s more important, food for comfort or for health?

When food is treated with balance, it becomes both for 
comfort and health. Our tendency to categorize foods 
into ”good vs. bad“ is rooted in consumer food trends. 
The more we directly interact with our food through the 
growing or cooking process, the more we become in tune 
with the overall cycle and gain a deeper understanding 
of its importance to our well-being. 

Why have you chosen not to work in a restaurant but 
instead launch Community Table?

I work with and helped launch restaurants in Kuwait 
and the GCC through menu development and other 
chef-services and plan to open my own food concepts 
in the future. The most difficult part of launching the 
Community Table was convincing others of a long-term 
vision for an upscale dining scene in Kuwait, contingent 
to our environment and by the hands of creative local 
chefs. I was selling an idea, not a product and had to 
find non-traditional methods in adapting the concept, in 
order for it to gain any acceptance over time.

ما هو األهم، الطعام املمتع أم الصحي؟ 

عندما يُعد الطعام نحٍو متوازٍن، يكون مريًحا وصحًيا يف نفس الوقت. إن 
توجهنـا نحـو تصنيـف الطعـام إىل “جيـد مقابـل يسء” هـو متجـذر يف عادات 
بشـكل  نطهـوه  الـذي  الطعـام  مـع  تفاعلنـا  وكلمـا  املسـتهلك.  لـدى  األكل 
مبـارشة مـن خـالل عمليـة التنميـة أو الطهـي، كلمـا حققنـا تناغًمـا أكـر مـع 
الـدورة بشـكل عـام واكتسـبنا فهًمـا أكـر حـول مـدى أهميتـه بالنسـبة إىل 

عافيتنا. 

ملاذا اخرتت افتتاح كوميونييت تيبل بدل العمل يف مطعم؟ 

أنـا أعمـل مـع مطاعـم أخـرى وسـاعدت يف افتتـاح بعضهـا يف الكويـت ودول 
مجلـس التعـاون الخليجـي مـن خـالل تطويـر اللوائـح وخدمـات مطبخيـة 
الجـزء  املسـتقبل.  يف  للطعـام  الخـاص  مفهومـي  ألطـالق  وأخطـط  أخـرى 
األصعـب مـن افتتـاح كوميونيـي تيبـل كان اقنـاع اآلخريـن برؤيـة عـى املـدى 
أيـِد  البعيـد ملشـهد ذو فاخـر يف الكويـت متوافـق مـع بيئتنـا الكويتيـة عـى 
طهـاة محليـن مبدعـن. كنـت أبيـع الفكـرة وليـس املُنَتـج وكان عـيل إيجـاد 

أساليب غر تقليدية لكسب القبول مع الوقت. 

I was selling an idea, not a product and had to find 
non-traditional methods.

كنت أبيع الفكرة وليس الُمنَتج وكان علي إيجاد أساليب غير تقليدية.
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What is the vision behind the name? What do you give 
back to the community around you?

The name is both metaphorical and literal, meant to 
serve as a culinary platform for the community and also 
refers to our trademark intimate seating arrangements 
used throughout our events. I work directly with local 
chefs, farmers, and artisans, attempting to showcase 
local and indigenous produce through culturally relevant 
and socially conscious themes and topics. I attend 
and participate in several food markets and make an 
effort to shed whatever exposure I have to our small 
businesses and vendors and attempt to bridge gaps 
between socially conscious restaurant groups and 
grassroots movements. The food community keeps me 
inspired and my journey as a chef would not be possible 
without them so I don’t think I could ever reciprocate 
that necessarily, and I often find myself expressing my 
gratitude through the food that I create.

What’s the future of Community Table?

The Community Table will transition into a permanent 
home as a multifunctional space. Thus far, we’ve 
collaborated with a dozen local chefs, old and new age 
farmers, craftsmen, and artists. We’ve hosted our pop-
up tasting menus and workshops at top restaurants 
and cultural landmarks around Kuwait. Our current 
stage is laying a foundation for an overall vision that we 
will continue to aspire to, hoping to provide a different 
perspective to our local culinary field.

مـا هـي الرؤيـة وراء هـذا االسـم؟ ومـا الـذي تعطيـه للمجتمـع حولـك 
باملقابل؟

 
االسـم يحمـل الطابـع املجـازي واملعـى الحـريف يف نفـس الوقـت واملقصـود بـه 
هـو تقديـم منصـة طعـام للمجتمـع كمـا أنـه يشـر إىل عالمتنـا التجاريـة وإىل 
أعمـل  املطعـم.  يف  تُنظـم  الـي  املناسـبات  يف  الحميمـة  الجلـوس  ترتيبـات 
مبـارشة مـع طهـاة ومزارعـن وحرفيـن يف محاولـة عـرض انتـاج محـيل مـن 
خـالل تقديـم أفـكار ومواضيـع تعكـس الثقافـة والوجدان. أحرض وأشـارك يف 
الكثر من أسواق الطعام وأبذل الجهد ألسلط الضوء عى أي يشء أقدمه 
ألعمالنـا الصغـرة والباعـة وأحـول أن أردم الهـوة بـن مجموعـات املطاعـم 
املراعيـة ملطلـب املجتمـع والتوجـه الشـعيب. يُعطيـي مجتمـع األكل اإللهـام 
ورحلـي كطـاٍه لـن تكـون ممكنـة مـن دونهـم لذلـك ال أظـن أنه من املمكن أن 
خـالل  مـن  امتنـاين  عـن  أعـر  أنـي  نفـي  أجـد  مـا  وغالًبـا  الجميـل  لـه  أرد 

الطعام الذي أبتكره. 

ما هو مستقبل كوميونييت تيبل؟ 

سـوف ينتقـل كوميونيـي تيبـل إىل مـكان دائـم ذي وظائـف متعـددة. ولهـذا 
السـبب تعاونـا مـع الكثـر مـن الطهـاة املحليـن واملزارعـن الجـدد والقدمـاء 
والحرفيـن والفنانـن. لقـد عرضنـا لوائحنـا للتـذوق يف ورشـات العمـل الـي 
نظمناهـا يف مطاعـم راقيـة ويف معالـم معروفـة يف الكويـت. حاليـاً نعمـل 
عـى وضـع األسـاس لرؤيـة شـاملة والـي سـوف ترفـع مـن مسـتوى طموحنـا 

آملن أن نقدم رؤية مختلفة يف مجال الطهي املحيل.


