
SELLE TEE LUGU 
See on üks meie kõige aristokraatsemaid, erilisemaid teesid. Esteetilise kostitusena 
on see tee iseenesest kingitus. See väike iludus rullub õrnalt teie klaasis lahti 
paljastades oma peidetud saladuse: 3 delikaatset punast ja kaunist osmanthuse õit, 
mis hõljuvad nagu uhked pilvekesed. 
See kunstiteos on oma nime saanud viienda Kuu viiendal päeval poeedi ja 
sotsiaalreformisti Qu Yuani surma auks peetava Draakoni Paadifestivali (Duan Wu 
Jie) järgi. Qu Yuan elas Warring State perioodil 2. ja 3. sajandil e.K. Pärast oma 
reformistlike ideede eest eksiili saatmist rändas ta mööda kuningriiki ja kirjutas 
poeeme asjadest, mis tema armastatud kodumaa juures talle kõige 
südantmurdvamad olid. Lõppeks, nähes kuidas tema kodumaa vältimatult Qini
rahvaste poolt alla neelati, võttis ta endalt 
meeleheites elu, uppudes Mi Luo jõkke 
(Hunanis). Kohalikud kalamehed üritasid 
tema surnukeha leida ja kätte saada (sealt 
on pärit tänapäevased paadirall ide 
traditsioonid), ning kui nad seda ei suutnud, 
algatasid tema toitmiseks riisi jõkke 
viskamise traditsiooni. Vältimaks riisi 
söönuks saamist kalade (või kohaliku 
veedraakoni) poolt, mässiti see bambuse 
lehtedese (sealt on alguse saanud tänane 
sel päeval riisikäkkide söömise traditsioon).

  
Lasta tõmmata, kuni tee on täielikult 
avanenud ja väikesed õied on pinnale 
tõusnud... või kuni Te pole enam selle 
j ä l g i m i s e s t  h ü p n o t i s e e r i t u d .  V e e  
temperatuur peab olema pisut kõrgem kui 
tavaliselt kvaliteetsete roheliste teede 
puhul, kuna see aitab pallikesel paremini 
lahti rulluda ja võrreldes teiste roheliste 
teedega on välja valamise ja joomise vahel 
pikem aeg

VALMISTAMISE JUHEND

DUAN WU JIE

ee tee, mida on sama 
suur rõõm käes hoida, Skui juua, on see, mille 

peaksite välja tooma, kui 
e r i l i sed  kü la l i sed  läb i   
astuvad.

õhjalikult nautimiseks 
laske Duan Wu Jie-l Pt õ m m a t a  k õ r g e s  

veiniklaasis või kõrges 
klaasist teepotis. 

ISELOOM JA TOIME 
Osmanthuse õied annavad sellele niigi maitsvale rohelise tee delikatessile 
naturaalse magusa maitse. 
See on üks väheseid õieteesid, mille tegelik maitse vastab tema väljanägemisele. 
Seda seetõttu, et ta on tehtud kõrgklassi rohelise tee lehtedest. See on tõeline 
elamus. Oma valmistamisprotsessi, lahtirullumise, esitluse ja joomise (mille vahele 
jääb palju ahhetamist ja ohhetamist) käigus on see tee parim näide sellest, mille 
poole kõik teed püüdlevad - tähelepanu toomisest hetkele ja meid ümbritseva 
lihtsuse ilu märkamisest. 

Päritolu: Hiina, Yunnani provints 

Duan Wu Jie tee hind: 45.- /tk
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