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انتشرت في األيام القليلة الماضية على مواقع التواصل االجتماعي بعض مقاطع الفيديو التي تسئ لعالمة
ليبتون التجارية تدعي وجود أجسام غريبة تشبه الدود في داخل أكياس شاي ليبتون األخضر.
حيث أن عالمة ليبتون من العالمات الرائدة واألكثر جودة في مجال الشاي فإننا نؤكد أن كل هذه اإلدعاءات
ليس لها أساس من الصحة وأن ما وجد داخل أكياس الشاي هي جسيمات نكهة الليمون ذات اللون البني
والشكل المنحني التي تذوب بمجرد وضعها في الماء .نرجو مشاهدة الفيديو الذي يوضح ذلك.
باإلضافة إلى ذلك قام قسم صحة الغذاء في بلدية دبي بزيارة مصنع ليبتون في جبل علي -دبي ،وهو
المصنع الذي يمد كل منطقة الشرق األوسط بشاي ليبتون بكل أنواعه ،وتأكد المسؤول من جودة عملية
االنتاج والمنتج وخلوه من أي أجسام غريبة ،كالديدان .وقد قامت بلدية دبي بنشر تصريح على موقعهم
الرئيسي ،وصفحات الفايسبوك واإلنستغرام ،وهي كالتالي:

" داولت وسائط التواصل االجتماعي أكثر من فيديو عن وجود ديدان داخل أكياس الشاي األخضر مع النكهة
ذو العالمة التجارية (.)X
أبطال هذه الفديوهات مروجين جدد لإلشاعات يدعون حرصهم على صحة المجتمع في حين أنهم يثيرون
البلبلة بين الناس وينشرون معلومات خاطئة تعتمد على تخيالت وأوهام ال أساس علمي أو منطقي لها.
إن إدارة سالمة الغذاء ببلدية دبي تود أن تبين للمستهلك الكريم مدى جهل هؤالء األشخاص وتنصح الجميع
بعدم تداول مثل هذه الفيديوهات ،بل األسلم هو الرجوع الى الجهات المختصة للتحقق من أي معلومات يود
المستهلك معرفتها والحصول على اإلجابة العلمية الصحيحة والموثوق بها من الجهات العلمية والقانونية
الرسمية.
وبشأن تلك اإلشاعة قام فريق مختص من إدارة سالمة الغذاء بالتقصي عن األمر ،وبعد زيارة المصنع
ومراجعة الخطوات التصنيعية تبين أن القطع ذات اللون المختلف في الشاي ما هي إال قطع صغيرة من
الليمون التي تتم إضافتها للشاي األخضر إلضفاء نكهة الليمون عليه".

تعد ليبتون العالمة التجارية الرائدة في المنطقة في مجال إنتاج الشاي ،وهي تتبع -حفاظا على هذه المكانة-
سياسات صارمة في مجال مراقبة الجودة ،تضمن تقديم أفضل المنتجات والخدمات لعمالئها على الدوام.
ويعد معمل ليبتون في جبل علي في دبي  -والذي ينتج جميع كميات الشاي التي توزع في المنطقة -ثاني
أكبر معمل شاي تمتلكه مجموعة يونيليفر في العالم ،كما أنه يحتوي أحدث اآلالت والمعدات في هذا المجال
على اإلطالق ،ويتبع سياسات صارمة ودقيقة في مجال مراقبة الجودة .كما حصل المعمل على عدد من
الشهادات العالمية تقديرأ لسياسات الجودة المتبعة فيه ،باإلضافة إلى جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
لألعمال ،التي حصل عليها المعمل مرتان في عامي  2008و  2014تقديرا ألدائه وعملياته.
ومن هنا ،يمكننا وبمنتهى الثقة تأكيد خلو منتجاتنا من أية مواد غريبة ،واستحالة حدوث ذلك أثناء عمليات
اإلنتاج والتخزين.

