TEA AS UNIQUE AS DUBAI

A TRADING HERITAGE
PAST AND PRESENT

To understand the essence of Dubai is to take a step back into
its trading traditions. Centuries ago, Arabian seafarers sailed
the silk route which ran from the Mediterranean Sea to China.
Today, Dubai is the beating heart of global trade, including
the world’s most desired commodity – tea.

DUBAI’S TEA CULTURE
In the early 20th century, the world’s major tea plantations
were being established in Sri Lanka and India. Being
strategically located midway between the producers and
discerning tea connoisseurs, Dubai is perfectly positioned as
a trading gateway for the world’s most exclusive tea blends.
Over time, the UAE has emerged as one of the world’s largest
re-exporters of tea.
While trading its wares along the silk route, Dubai also
welcomed seafarers from foreign lands pursuing their own
trading opportunities.Visitors to Arabian shores would be shown
luxurious hospitality, with the finest teas served in special pots.
Dubai’s trading heritage continues to thrive as a hub for tea
traders all over the world. The DMCC Tea Centre facilitates the
trade of aromatic tea blends to international buyers globally.

THE ARTISAN CRAFT
OF TEA BLENDING
With a rich spice trading heritage, Arabian teas mix the most
perfect ingredients to create an array of exotic tea flavours.
Spices such as mint, sage, cinnamon, cloves and nutmeg
are used in carefully prepared quantities and with expert
preparation to create an array of different teas, always served
in small cups and with the unique touch of Arabian hospitality.
Today, Dubai continues to prosper. A multi-faceted
socioeconomic environment and multicultural community
of more than 200 nationalities brings a richness to Dubai
that few other cities possess.
As one of the world’s most progressive cities, Dubai’s
infrastructure for its businesses and communities is second-tonone. For visitors, Dubai retains all the finest characteristics
of Arabian welcome.
Carrying its tea trading heritage into the modern era, the
world’s finest teas are still traded through Dubai. The DMCC
Tea Centre continues to be a meeting point for tea traders
and blenders around the world.

BRINGING TEA TRADITIONS
TO THE PRESENT
The warm heritage of Arabian hospitality has remained intact
over time. Reflecting the traditions of the Majlis are the presentday tea sommeliers across the city, who prepare and serve some
of the most exclusive blends from the UAE and internationally.
The finest teas served within a luxurious setting reflect Dubai’s
diverse multicultural spirit.

SHAI DUBAI
Created by DMCC – a global leader in tea trading – and inspired
by one of the world’s most progressive cities, Shai Dubai is the
culmination of expertise accumulated over years of dedication
to the worldwide art of fine tea-making. Offering the best of
Arabian hospitality, Shai Dubai represents the tradition of tea
sharing within the city’s modernity.

SIX SIGNATURE BLENDS

PISTACHIO & COCOA

BLACK TEA & ROSE

SWEET DATES

OLIVE & LEMON

GREEN TEA & STAR ANISE

HERBAL TEA & NUTMEG

Subtle hints of raspberries and sunflower
petals combine with pistachio and cocoa
to create a truly aromatic blend and a
surprising full-bodied taste experience.

This classic tea, takes on a modern twist
with the addition of red rose petals –
refreshing and elegant, it will enchant
and delight any discerning tea drinker.

Bring the taste of Arabia alive with this
sweet blend, infused with traditional
Middle Eastern ingredients such as dates
and rose petals. A powerful blend that
embraces the senses.

A fresh tasting herbal tea, infused
with a blend of citrus fruits and
lemongrass to awaken the senses
and invigorate the mind.

A journey of discovery, this signature
blend is crafted to entice by embracing
a refined combination of commanding
notes and spices.

This signature herbal tea explores
the exotic side by combining spices
and coconut. A unique exploration
of flavours awaits.

START YOUR
SHAI DUBAI JOURNEY

الحصول على شاي دبي
شاي دبي مصنوع من قبل مركز دبي للسلع المتعددة ،الرائد في مجال الشاي
ً
تقدما
والتجارة على مستوى العالم ،وهو مستوحى من واحدة من أكثر المدن
في العالم ،وهو تتويج لخبرة تراكمت عبر سنين من االلتزام تجاه فن صناعة
الشاي النقي في مختلف أنحاء العالم .ويقدم شاي دبي أفضل ما في الضيافة
العربية ،كما يمثل تقاليد المشاركة في تناول الشاي في داخل حداثة المدينة.

For retailers and stockists that would like to be part of a truly
unique opportunity – or discerning tea drinkers that appreciate
the most exclusive blends, we are happy to hear from you.
E: shai@shaidubai.ae
www.shaidubai.ae

E: shai@shaidubai.ae
www.shaidubai.ae
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شاي دبي
شاي دبي مصنوع من قبل مركز دبي للسلع المتعددة ،الرائد في مجال الشاي
ً
تقدما
والتجارة على مستوى العالم ،وهو مستوحى من واحدة من أكثر المدن

في العالم ،وهو تتويج لخبرة تراكمت عبر سنين من االلتزام تجاه فن صناعة
الشاي النقي في مختلف أنحاء العالم .ويقدم شاي دبي أفضل ما في الضيافة
العربية ،كما يمثل تقاليد المشاركة في تناول الشاي في داخل حداثة المدينة.

ست نكهات متميزة

الفستق والكاكاو

الشاي األسود والورد

التمر الحلو

الزيتون والليمون

الشاي األخضر واليانسون النجمي

الشاي العشبي وجوزة الطيب

مزيج عطري من الفستق ،حبوب الكاكاو ،أوراق
شاي بوير الصيني ،جوز الهند ،أوراق عباد
ً
طعما
الشمس ،ومقدار ضئيل من التوت تعطي
ً
كامال لهذا المزيج الفريد.

هذا الشاي الكالسيكي ،يعتمد على تفتيل عصري
مع إضافة بتالت الورد األحمر – شاي منعش ورائع
يسحر ويضفي البهجة والسرور على كل من يشربه.

قم برحلة عبر المناطق العربية مع هذا المزيج
الحلو المضاف إليه التمر والتفاح والشاي األسود
الصينيـي والرويبوس وأوراق التوت األسود الحلو
وأوراق الورد.

شاي عشبي بطعم طازج يوقظ حواسك ،مضاف
إليه نكهات من أوراق الزيتون وعشب الليمون
وحامض الليمون والتفاح والبرتقال والجريب فروت.

استمتع بهذا المزيج الفريد الذي يجمع بين
النكهات المميزة من اليانسون والزنجبيل وعرق
السوس والهيل والكزبرة والفلفل والفلفل الوردي
والكركم وأوراق الورد.

شاي عشبي مع توابل مميزة من جوزة الطيب
والقرفة والزنجبيل والخروب وجوز الهند والكركم
والقرنفل والفلفل األسود.

استحضار تقاليد الشاي
لقد ظل التراث الدافئ للضيافة العربية دون مساس مع مرور الوقت .ويشكل
معدو الشاي في أنحاء المدينة ،والذين يقومون بإعداد وتقديم بعض أكثر
ّ
ً
ً
انعكاسا لتقاليد
تميزا من دولة اإلمارات العربية المتحدة ومن الخارج،
المزائج
المجالس ،حيث يتم تقديم أفضل أنواع الشاي في أجواء فاخرة تعكس روح
دبي متنوعة ومتعددة الثقافات.

ثقافة تاريخية للشاي
في أوائل القرن العشرين ،تم إنشاء مزارع الشاي الرئيسية في سريالنكا
والهند .وبفضل موقعها االستراتيجي في منتصف الطريق بين المنتجين وخبراء
الشاي المتميزين ،فإن دبي في موقع مثالي كبوابة تجارية ألكثر مزائج الشاي
ً
تميزا في العالم.
مع مرور الوقت ،برزت دولة اإلمارات العربية المتحدة باعتبارها واحدة من أكبر
مصدري الشاي في العالم.
في الوقت التي كانت تقوم فيه دبي بالتجارة على طول طريق الحرير ،استقبلت
ً
أيضا البحارة من األراضي األجنبية الذين كانوا يسعون وراء فرصهم التجارية,
دبي
ويحظى زوار الشواطئ العربية بكرم الضيافة الفاخرة مع أرقى أنواع الشاي التي
أوان خاصة.
يتم تقديمها في
ٍ
يستمر ازدهار تراث دبي التجاري كمركز لتجار الشاي من جمي�ع أنحاء العالم.
ويعمل مركز الشاي التابع لمركز دبي للسلع المتعددة على تسهيل تجارة مزائج
الشاي العطرية للمشترين الدوليين على المستوى العالمي.

البراعة العربية – فن مزج الشاي
ً
تميزا
مع تراث غني في تجارة التوابل ،يجمع الشاي العربي المكونات األكثر
لخلق مجموعة من نكهات الشاي الغريبة .وتستخدم التوابل مثل النعناع
والميرمية والقرفة والقرنفل وجوزة الطيب بكميات محضرة بعناية من إعداد
خبراء لخلق مجموعة من أنواع الشاي المختلفة ،التي تقدم دائما في أكواب
صغيرة ومع لمسة فريدة من الضيافة العربية.
اليوم ،تواصل دبي االزدهار ،فالبيئة االجتماعية واالقتصادية متعددة األوجه
ومجتمع متعدد الثقافات يضم أكثر من  200جنسية يضيفان ثراء إلى دبي قلما
تمتلكه مدن أخرى.
وباعتبارها واحدة من أكثر المدن تقدما في العالم ،فإن البنية التحتية التي
توفرها دبي لشركاتها ومجتمعاتها ال مثيل لها .والنسبة للزوار ،تحتفظ دبي
بأرقى سمات الترحيب العربي.
وباستمرار تراثها في تجارة الشاي في العصر الحديث ،ال تزال تجارة أرقى أنواع
الشاي في العالم من خالل دبي مستمرة ،كما أن مركز الشاي التابع لمركز دبي
للسلع المتعددة ال يزال يشكل نقطة التقاء لتجار ومازجي الشاي من جمي�ع
أنحاء العالم.

تراث تجاري – الماضي والحاضر

لفهم جوهر إمارة دبي ،يتعين الرجوع خطوة إلى الوراء إلى تقاليدها التجارية.
قبل عدة قرون ،أبحر البحارة العرب في طريق الحرير الذي يمتد من البحر
المتوسط إلى الصين.

شاي مميز يليق ّ
بتفرد دبي

