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DUKES Dubai given Snail of Approval
DUKES Dubai, on Palm Jumeirah, has been awarded Slow Food Dubai’s Snail of
Approval.
The award is a recognition programme for food producers, artisans, retail outlets,
restaurants and cafes that demonstrate a philosophy of adopting earth friendly
practices. These might include reduction in the use of chemicals, use of local and low
food mile ingredients, preserving vanishing animal breeds and plant varieties, animal
friendly practices, support of small producers, striving to create food that is good, clean
and fair.
DUKES Dubai, General Manager, Tristan de la Porte du Theil, said: “We recognize that,
as a large operation, we have an equally large responsibility for the protection of the
environment and we are delighted to play our part. We take great pride in the fact that
we only use the very best quality, seasonal ingredients, which are sustainable and
sourced from local producers, for our menus across our restaurants. We recycle our
waste and also employ a composting system at the hotel.”
DUKES Dubai operates its signature Great British Restaurant, West 14th American
steakhouse, Khyber Dubai and a Champagne and Tea Lounge.
In order to be considered for the award, which was launched in Dubai in 2015 as a
catalyst for change, at least 50% of the staff members of the establishment must be
members of Slow Food International.
The Snail of Approval award is valid for 12 months and is not automatically renewed.
Furthermore, after being awarded the Snail of Approval, the integrity of the restaurants
is monitored through ongoing feedback from Slow Food members.
As part of the membership to the Snail of Approval programme, Slow Food Dubai also
offers training sessions throughout the year to staff members of the establishments that
have been awarded the Snail of Approval. The sessions will discuss the ethos of Slow

Food and the importance of applying it when it comes to making daily decisions about
the food that is purchased, prepared and consumed.
ENDS
About DUKES Dubai
DUKES Dubai, owned by Seven Tides International, brings 279 guestrooms and 287
hotel apartments to the hotel scene, together with world-class leisure, conference and
entertainment facilities including a stunning private beach, indoor pool, outdoor infinity
pool and state-of-the-art gym, along with six food and beverage outlets.
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خبر صحفي

فندق ديوكس دبي ينال جائزة من مؤسسة سلو فود دبي
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة :فاز فندق ديوكس دبي الفاخر من فئة الخمس نجوم في نخلة جميرا بجائزة
( )Snail of Approvalمن مؤسسة "سلو فود دبي" .وتهدف هذه الجائزة إلى تسليط الضوء على أبرز
منتجي األغذية والمهنيين في هذا المجال باإلضافة إلى منافذ البيع والمطاعم والمقاهي التي تنتهج فلسفة قائمة
على اعتماد الممارسات الصديقة للبيئة.
ويمكن أن تشمل هذه الممارسات والتدابير الحد من استخدام المواد الكيميائية واستخدام المعادن الغذائية
المحلية والمنخفضة والحفاظ على السالالت الحيوانية واألصناف النباتية ،والممارسات الصديقة للحيوانات،
ودعم صغار المنتجين ،والسعي إلى إيجاد أغذية جيدة ونظيفة.
وبهذه المناسبة قال تريستان ديال بورت دو ثيل ،المدير العام لفندق ديوكس دبي" :إننا حريصون للغاية على
تحمل مسؤوليتنا المتمثلة بحماية البيئة عبر استخدام أفضل المكونات الموسمية المستدامة من المنتجين
المحليين إلعداد وجبات الطعام في مطاعمنا .كما أننا نقوم بإعادة تدوير نفاياتنا ونستخدم نظاما خاصا للسماد
في الفندق".
ويجب أن يكون الفائز بهذه الجائزة التي تم إطالقها في دبي عام  ،2015مستوفيا لشرط أساسي وهو أن يكون
 ٪50على األقل من موظفيه أعضاء في مؤسسة سلو فود إنترناشونال.
ويذكر أن جائزة ( )Snail of Approvalصالحة لمدة  12شهرا وال يتم تجديدها تلقائيا .وعالوة على ذلك،
يتم مراقبة سالمة المطاعم بعد الحصول على الجائزة من خالل ردود الفعل والتقييمات المستمرة من أعضاء
"سلو فود".
وكجزء من عضوية هذا البرنامج ،تنظم "سلو فود دبي" مجموعة دورات تدريبية على مدار العام لموظفي
المؤسسات الحائزة على الجائزة .وتناقش هذه الجلسات اإلجراءات الالزمة بشأن األغذية التي يتم شراؤها
وإعدادها واستهالكها.
 انتهى -لمحة حول ديوكس دبي:
يضم فندق ديوكس دبي المملوك من قبل "سيفن تايدز"  279غرفة و 287شقة فندقية باإلضافة إلى مرافق عالمية المستوى للترفيه
والمؤتمرات بما فيها الشاطئ الخاص المدهش وحوض السباحة الداخلي وحوض السباحة الخارجي بدون حواف وصالة اللياقة المتطورة
فضال عن  5مطاعم مميزة.
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