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รายงานการสํารวจตลาดสินคา “กุง”
ในเขตนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกลเคียง
ระหว า งวั น ที่ 25 - 26 สิ ง หาคม ๒๕๖4 ฝ า ยเกษตร ประจํ า สถานกงสุ ล ใหญ ณ นคร
ลอสแอนเจลิ ส ได สํ า รวจตลาดสิ น ค ากุ ง ที่ ว างจํา หน า ยภายในซู เ ปอร ม าร เ ก็ ต ขนาดใหญ ในเขตนคร
ลอสแอนเจลิสและเมืองใกลเคียง ประกอบดวย ตลาดเฉพาะของชาวเอเชีย จํานวน 4 แหง ไดแก ตลาด
99 Ranch Supermarket ซึ่ ง มี เ จ า ของเป น ชาวจี น ตลาด Hawaii Supermarket ตลาด Shun Fat
Supermarket ซึ่งมีเจาของเปนชาวเวียดนาม และตลาด HK Super Market ซึ่งเจาของเปนชาวเกาหลี
รวมทั้งซูเปอรมารเก็ตทั่วไปที่มีหลายสาขา (chain store) จํานวน 4 แหง ไดแก Pavilions และ Ralphs
และรานซูเปอรมาเก็ตสินคาเพื่อสุขภาพ (specialty store) ไดแก Whole Foods และ EREWHON โดยมี
รายละเอี ย ดสิ น ค าพร อ มราคาและภาพประกอบแนบท า ย ทั้งนี้ ฝ า ยเกษตรฯ ได ป ระมวลข อ มู ล และ
สาระสําคัญของการสํารวจ ดังนี้
1. ชนิดกุง สามารถแบงออกเปน 2 ชนิด ไดแก
• กุ ง เพาะเลี้ ย ง (farm raised) พบกุ ง ขาวลิ โ ทพี เ นี ย สแวนนาไม (Litopenaeus
Vannamei) มากที่สุด โดยสวนใหญเพาะเลี้ยงในประเทศกลุมลาตินอเมริกา เชน เอกวาดอร เม็กซิโก และ
ประเทศในแถบเอเชีย เชน อินเดีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม
รองลงมาเป น กุ ง กุ ล าดํ า (black tiger shrimp) ซึ่ ง ส ว นใหญ ม าจากอิ น เดี ย บั ง คลาเทศ
อิ น โดนี เ ซี ย และเวี ย ดนาม เป น ต น นอกจากนี้ ยั ง พบกุ ง สี น้ํ า เงิ น (blue shrimp) จากประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย
• กุงจับจากธรรมชาติ (wild caught) ที่พบวามีวางจําหนาย ไดแก กุงแดงจากประเทศ
อารเจนตินา กุง gulf ของสหรัฐฯ และกุงขาวจากเม็กซิโกและสหรัฐฯ รานซูเปอรมารเก็ตเพื่ อสุ ขภาพ
(specialty store) ไดแก Whole Foods และ EREWHON จะจําหนายกุงที่จับจากธรรมชาติทั้งหมด
2. ประเภทผลิตภัณฑ
• กุงดิบแชเยือกแข็ง สวนใหญเปนกุงที่นําเขาจากอินเดีย อินโดนีเซีย เอกวาดอร มาก
ที่สุด นอกจากนี้ยังมีกุงจากเวียดนาม และกุงไทยซึ่งพบวามีวางจําหนายไมมากนัก
• กุงแปรรูป
กุงกึ่งสําเร็จรูปพรอมปรุง (กุงชุบแปง/เกล็ดขนมปง/เกล็ดมะพราว และกุงเทมปุระ)
สวนใหญนําเขาจากประเทศไทย เวียดนาม และจีน ตามลําดับ
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กุงสุกพรอมบริโภค ไดแก กุงปรุงรส/ไมปรุงรสแชแข็ง และกุงค็อกเทล บรรจุถุงแช
แข็งหรือบรรจุภาชนะแชเย็น สวนใหญนําเขาจากเวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย
3. ขนาดกุง รูปแบบสินคา บรรจุภัณฑและการวางจําหนาย
• ขนาด ขนาดใหญสุด (1-2 ตัวตอปอนด) ขนาดเล็กที่สุด (100 - 200 ตัวตอปอนด )
ขนาดของกุงที่พบวามีจําหนายมากที่สุดไดแก กุงขนาดกลาง (41 - 50 ตัวตอปอนด) ขนาดใหญ (31 40 ตัวตอปอนด) และขนาดเอ็กซตราจัมโบ (16 - 20 ตัวตอปอนด) สําหรับกุงขนาดเล็กขนาด 100 200 ตัวตอปอนด สวนใหญเปนผลิตภัณฑกุงแปรรูปพรอมบริโภค เชน กุงสลัดปรุงสุก เปนตน และกุงดิบ
แชแข็ง
• รูปแบบสินคา มีหลายรูปแบบ ไดแก (1) กุงทั้งตัวไมปอกเปลือกไวหัวและหาง (Head
On หรือ H/O) สวนใหญจะมีวางจาหนายในตลาดของชาวเอเชียในรูปแชแข็งบรรจุกลองขนาด 4 ปอนด
(2) กุงปอกเปลือกไวหาง (Peeled Tail On หรือ PTO) (3) กุงมีเปลือกไมมีหัว (H/L) (4) กุงปอกเปลือก
ไม ชั ก ไส อ อก (Peeled Undeveined หรื อ PUD) และ (5) กุ ง ปอกเปลื อ กชั ก ไส อ อก (Peeled and
Deveined หรือ P&D) ซึ่งสวนใหญพบมากในซูเปอรมารเก็ตของชาวอเมริกัน
• รูปแบบบรรจุภัณฑและการวางจําหนาย
 บรรจุถุง ขนาดมาตรฐานที่พบสวนใหญเปนขนาด 2 ปอนด (909 กรัม) พบมากทั้งใน
ซูเปอรมารเก็ตของชาวอเมริกันและชาวเอเชีย ซึ่งมีทั้งในรูปกุงดิบแชแข็งและกุงสุกพรอมบริโภค โดยกุงดิบ
แช แข็ งส ว นใหญเ ป น กุ งจากอิ น เดี ย อิ น โดนีเซีย และไทย สํ าหรั บ กุงสุกพรอมบริโ ภคส ว นใหญ มาจาก
ประเทศไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย นอกจากนี้ ยังมีกุงขนาด 1.5 ปอนดพบวามีวางจําหนายทั้งใน
ซูเปอรมารเก็ตของชาวอเมริกัน
 บรรจุกลอง ขนาดมาตรฐาน 2 - 4 ปอนด (ประมาณ 0.91 - 1.82 กิโลกรัม) เปนกุง
แชเยือกแข็งซึ่งมีวางจําหนายเฉพาะในซูเปอรมารเก็ตของชาวเอเชีย และเปนกุงขาวจากเอกวาดอรมาก
ที่สุด
 เทกอง (bulk) สวนมากเปนกุงที่ผานการแชแข็งมากอน พบวามีวางจําหนายในทุกตลาด
โดยจําหนายตามน้ําหนักในปริมาณที่ตองการเพื่อนําไปปรุงอาหารบริโภคประจําวัน มีหลายขนาด มีทั้งกุง
ดิบและกุงตมสุก
4. ขอสังเกต
• กุงไทย พบวามีทั้งกุงดิบแชแข็งและกุงแปรรูปวางจําหนาย แตกุงดิบมีวางจําหนายใหเห็น
นอยกวาการสํารวจเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2564
กุงดิบแชแข็ง พบวามีกุงขนาด 41 - 50 ตัว/ปอนด วางจําหนายที่ตลาดของชาวเอเชีย
กุงแปรรูป พบวามี กุงแปรรูปพรอมปรุง (กุงชุบแปง/เกล็ดมะพราว และกุงค็อกเทลพร อม
บริโภค) บรรจุภาชนะแชเย็น พบวามีวางจําหนายทั้งที่ Ralphs และ Whole Foods โดยไมพบวามีวาง
จําหนายในรานซูเปอรมารเก็ตของชาวเอเชีย
นอกจากนี้ ยังพบกุงจับจากธรรมชาติ ตมสุก ขนาด 16 - 20 ตัว/ปอนด วางจําหนายที่ราน
specialty store ในราคาที่สูงถึงปอนดละ 34.99 เหรียญสหรัฐ และกุงขนาดเดียวกันวางจําหนายที่ราน
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Whole Foods ในราคาปอนดละ 18.99 เหรียญสหรัฐ ในขณะที่ราคาตลาดตามซูเปอรมารเก็ตทั่วไปอยู
ระหวางปอนดละ 9.99 - 14.49 เหรียญสหรัฐ
• กุงที่เพาะเลี้ยงในสหรัฐฯ ถึงแมสหรัฐฯ จะมีการผลิตกุงเพาะเลี้ยงในประเทศไดจํานวน
หนึ่ง แตจากการสํารวจไมพบวามีวางจําหนายในตลาดที่ทําการสํารวจ พบแตกุงที่จับจากธรรมชาติวาง
จําหนายในราคาที่สูงกวากุงนําเขา
• แนวโนมราคา ในภาพรวมระดับราคากุงในตลาดตางๆ ที่สํารวจเพิ่มขึ้นจากการสํารวจ
เมื่อเดือนกุมภาพันธที่ผานมา
ทั้งนี้ รายละเอียดสินคา ราคา และภาพประกอบปรากฏในตารางแนบทายรายงาน
ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส
สิงหาคม 2564
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øć÷ÜćîÖćøÿĞćøüÝßîĉéĒúąøćÙćÿĉîÙšćÖčšÜ (ÿéĒúąĒðøøĎð) Ĕîđ×êîÙøúĂÿĒĂîđÝúĉÿĒúąđöČĂÜĔÖúšđÙĊ÷Ü
èǰüĆîìĊęǰ 25 - 26 ÿĉÜĀćÙö ģĦħ4
àĎđðĂøŤöćøŤđÖĘê
1. 99 Ranch Supermarket
ìĊęĂ÷ĎŠ: 140 W Valley Blvd
San Gabriel, CA 91776

ÿĉîÙšćǰ(×îćé)

ÖčšÜ×ćüǰ
đóćąđúĊĚ÷Ü
×îćé X-Jumbo
(16-ǰêĆü
ðĂîéŤ)

ÖčšÜÖčúćéĞć
đóćąđúĊĚ÷Ü
×îćéǰX-Jumbo

ðøąđìýñĎšñúêǰĉ
đĂÖüćéĂøŤ

øćÙć
(đĀøĊ÷âÿĀøĆå/ðĂîéŤ)

9.99

øćÙć*
(ïćì/ÖĉēúÖøĆö)

724

øćÙćìøÜêĆü

ïĆÜÖúćđìý

11.99

869

éĉï ñŠćîÖćøĒßŠĒ×ĘÜ
öĊđðúČĂÖǰĕöŠöĊĀĆüǰ(H/L)
üćÜÝĞćĀîŠć÷ĒïïđìÖĂÜ

652

éĉï ñŠćîÖćøĒßŠĒ×ĘÜ
ìĆĚÜêĆü (H/O)
üćÜÝĞćĀîŠć÷ĒïïđìÖĂÜ
ĔîøćÙćóĉđýþðĂîéŤúąǰǰ
đĀøĊ÷âÿĀøĆåǰ
øćÙćðÖĉêǰ

øćÙćìøÜêĆü

(16-20/ðĂîéŤ)

ÖčšÜ×ćü
đóćąđúĊĚ÷Ü
×îćéǰJumbo
(20-ðĂîéŤ)

đöĘÖàĉēÖ

8.99

úĆÖþèąÿĉîÙšć
éĉï ñŠćîÖćøĒßŠĒ×ĘÜ
öĊđðúČĂÖǰĕöŠöĊĀĆüǰ(H/L)
üćÜÝĞćĀîŠć÷ĒïïđìÖĂÜǰ

õćóðøąÖĂï

-5àĎđðĂøŤöćøŤđÖĘê

99 Ranch Supermarket
(êŠĂ)

ÿĉîÙšćǰ(×îćé)

ÖčšÜ×ćüǰ
đóćąđúĊĚ÷Ü
×îćéǰLarge

ðøąđìýñĎšñúêǰĉ
đĂÖüćéĂøŤ

đóćąđúĊĚ÷Ü
×îćéǰLarge
(30-ǰêĆü
ðĂîéŤ)

ÖčšÜîĚĞćđÜĉî

(Blue Diamond)
đóćąđúĊĚ÷Ü
×îćéǰLarge

(30-ǰêĆüðĂîéŤ)

7.99

øćÙć*
(ïćì/ÖĉēúÖøĆö)

579

øćÙćìøÜêĆü

(26-ǰêĆüðĂîéŤ)

ÖčšÜ×ćüǰ

øćÙć
(đĀøĊ÷âÿĀøĆå/ðĂîéŤ)

đĂÖüćéĂøŤ

6.99

507

éĉï ñŠćîÖćøĒßŠĒ×ĘÜ
ìĆĚÜêĆüǰ(H/O)
üćÜÝĞćĀîŠć÷ĒïïđìÖĂÜǰ

579

éĉï ñŠćîÖćøĒßŠĒ×ĘÜ
ìĆĚÜêĆüǰ(H/O)
üćÜÝĞćĀîŠć÷ĒïïđìÖĂÜǰ

øćÙćìøÜêĆü

àćĂčéĊĂćøąđïĊ÷

7.99
øćÙćìøÜêĆü

úĆÖþèąÿĉîÙšć
éĉï ñŠćîÖćøĒßŠĒ×ĘÜ
öĊđðúČĂÖǰĕöŠöĊĀĆü (H/L)
üćÜÝĞćĀîŠć÷ĒïïđìÖĂÜǰ

õćóðøąÖĂï

-6àĎđðĂøŤöćøŤđÖĘê

99 Ranch Supermarket
(êŠĂ)

ÿĉîÙšćǰ(×îćé)

ÖčšÜ×ćüǰ
đóćąđúĊĚ÷Ü
×îćéǰMedium

ðøąđìýñĎšñúêǰĉ
đĂÖüćéĂøŤ

đóćąđúĊĚ÷Ü
×îćéǰMedium

(41-50 êĆüðĂîéŤ)

8.99

øćÙć*
(ïćì/ÖĉēúÖøĆö)

652

øćÙćìøÜêĆü

(41-50 êĆüðĂîéŤ)

ÖčšÜ×ćüǰ

øćÙć
(đĀøĊ÷âÿĀøĆå/ðĂîéŤ)

đĂÖüćéĂøŤ

7.99
øćÙćìøÜêĆü

579

úĆÖþèąÿĉîÙšć
éĉï ñŠćîÖćøĒßŠĒ×ĘÜ
ðĂÖđðúČĂÖǰñŠćĀúĆÜǰĕöŠöĊĀćÜ
(P&D)
üćÜÝĞćĀîŠć÷ĒïïđìÖĂÜǰ

éĉï ĒßŠĒ×ĘÜǰ
ðĂÖđðúČĂÖǰñŠćĀúĆÜǰĕöŠöĊĀĆü
(H/L)
ïøøÝčëčÜ×îćéǰǰðĂîéŤ
ÝĞćĀîŠć÷ëčÜúąǰǰđĀøĊ÷â
ÿĀøĆå

õćóðøąÖĂï

-7àĎđðĂøŤöćøŤđÖĘê

ÿĉîÙšćǰ(×îćé)

2. Hawaii Supermarket

ÖčšÜ×ćüǰ

ìĊęĂ÷ĎŠ: 120 E. Valley

đóćąđúĊĚ÷Ü
×îćéǰLarge
(31-ǰêĆüðĂîéŤ)

Blvd., San Gabriel,
California 91776

ÖčšÜ×ćü
đóćąđúĊĚ÷Ü
×îćéǰLarge
(31-ǰêĆüðĂîéŤ)

ÖčšÜ×ćü
đóćąđúĊĚ÷Ü
×îćéǰLarge
(41-5ǰêĆüðĂîéŤ)

ðøąđìýñĎšñúĉê
đĂÖüćéĂøŤ

øćÙć
(đĀøĊ÷âÿĀøĆå/ðĂîéŤ)

7.99

øćÙć*
(ïćì/ÖĉēúÖøĆö)

579

øćÙćđóĉęö×ċĚîÝćÖ
6.99

đĂÖüćéĂøŤ

6.99

5.50

éĉï ñŠćîÖćøĒßŠĒ×ĘÜ
öĊđðúČĂÖǰĕöŠöĊĀĆü (H/L)
üćÜÝĞćĀîŠć÷ĒïïđìÖĂÜǰ

507

éĉï ñŠćîÖćøĒßŠĒ×ĘÜ
ìĆĚÜêĆü (H/O)
üćÜÝĞćĀîŠć÷ĒïïđìÖĂÜǰ

399

éĉïǰĒßŠđ÷ČĂÖĒ×ĘÜ
ĕöŠöĊĀĆüǰ(H/L)
ïøøÝčÖúŠĂÜ×îćéǰ4 ðĂîéŤ
üćÜÝĞćĀîŠć÷ÖúŠĂÜúąǰ21.99
đĀøĊ÷âÿĀøĆå

đóĉęö×ċĚîÝćÖ
5.99

đĂÖüćéĂøŤ

úĆÖþèąÿĉîÙšć

õćóðøąÖĂï

-8àĎđðĂøŤöćøŤđÖĘê

ÿĉîÙšćǰ(×îćé)

ðøąđìýñĎšñúĉê

øćÙć
(đĀøĊ÷âÿĀøĆå/ðĂîéŤ)

øćÙć*
(ïćì/ÖĉēúÖøĆö)

Hawaii Supermarket

ÖčšÜ×ćü

đĂÖüćéĂøŤ

4.50

326

éĉï ĒßŠđ÷ČĂÖĒ×ĘÜ
ĕöŠöĊĀĆüǰ(H/L)
ïøøÝčÖúŠĂÜ×îćéǰ4 ðĂîéŤ
ÝĞćĀîŠć÷ÖúŠĂÜúąǰ7.99
đĀøĊ÷âÿĀøĆå

(êŠĂ)

đóćąđúĊĚ÷Ü
×îćé:
71-90 êĆüðĂîéŤ

ÖčšÜ×ćü
đóćąđúĊĚ÷Ü
×îćé:

øćÙćđóĉęö×ċĚîÝćÖ
3.99

đĂÖüćéĂøŤ

4.00

290

éĉï ĒßŠđ÷ČĂÖĒ×ĘÜ
ĕöŠöĊĀĆüǰ H/L)
ïøøÝčÖúŠĂÜ×îćéǰ4 ðĂîéŤ
ÝĞćĀîŠć÷ÖúŠĂÜúąǰ5.99
đĀøĊ÷âÿĀøĆå

đĂÖüćéĂøŤ

4.50

326

éĉï ĒßŠđ÷ČĂÖĒ×ĘÜǰ
öĊĀĆüǰ H/O)
ïøøÝčÖúŠĂÜ×îćéǰ4 ðĂîéŤ
ÝĞćĀîŠć÷ÖúŠĂÜúąǰǰ
đĀøĊ÷âÿĀøĆå

(91-110 êĆüðĂîéŤ

ÖčšÜ×ćü
đóćąđúĊĚ÷Ü
×îćé:

(50-60 êĆüðĂîéŤ

úĆÖþèąÿĉîÙšć

õćóðøąÖĂï

-9-

àĎđðĂøŤöćøŤđÖĘê

ÿĉîÙšćǰ(×îćé)

ðøąđìýñĎšñúĉê

øćÙć
(đĀøĊ÷âÿĀøĆå/ðĂîéŤ)

øćÙć*
(ïćì/ÖĉēúÖøĆö)

3. Shun Fat Supermarket

ÖčšÜ×ćüǰ

đĂÖüćéĂøŤ

6.49

470

éĉï ñŠćîÖćøĒßŠĒ×ĘÜ
öĊđðúČĂÖǰĕöŠöĊĀĆü (H/L)
üćÜÝĞćĀîŠć÷ĒïïđìÖĂÜǰ

ìĊęĂ÷ĎŠ: 1635 S San Gabriel
Blvd, San Gabriel, CA 91776

đóćąđúĊĚ÷Ü
×îćéǰLarge

øćÙćđóĉęö×ċĚîÝćÖ
5.99

(31-ǰêĆüðĂîéŤ)

»o µª

đĂÖüćéĂøŤ

4.49

325

éĉï ñŠćîÖćøĒßŠĒ×ĘÜ
öĊđðúČĂÖǰĕöŠöĊĀĆüǰ H/L)
üćÜÝĞćĀîŠć÷ĒïïđìÖĂÜǰǰ

đĂÖüćéĂøŤ

4.29

311

éĉï ñŠćîÖćøĒßŠĒ×ĘÜ
öĊđðúČĂÖöĊĀĆü (H/O)
üćÜÝĞćĀîŠć÷ĒïïđìÖĂÜǰ

đóćąđúĊĚ÷Ü
×îćéđúĘÖ

ÖčšÜ×ćüǰ
đóćąđúĊĚ÷Ü
×îćé:
70-ǰêĆü
ðĂîéŤ

úĆÖþèąÿĉîÙšć

õćóðøąÖĂï

- 10 àĎđðĂøŤöćøŤđÖĘê

ÿĉîÙšćǰ(×îćé)

ðøąđìýñĎšñúĉê

øćÙć
(đĀøĊ÷âÿĀøĆå/ðĂîéŤ)

øćÙć*
(ïćì/ÖĉēúÖøĆö)

Shun Fat Supermarket
(êŠĂ)

ÖčšÜ×ćüǰ

ĂĉîēéîĊđàĊ÷

8.99

652

éĉï ñŠćîÖćøĒßŠĒ×ĘÜ
ðĂÖđðúČĂÖ ĕüšĀćÜ (P&D)
üćÜÝĞćĀîŠć÷ĒïïđìÖĂÜǰ

đüĊ÷éîćö

7.99

579

êšöÿčÖ ñŠćîÖćøĒßŠĒ×ĘÜ
ðĂÖđðúČĂÖ ĕüšĀćÜ
(P&D, Tail-On)
üćÜÝĞćĀîŠć÷ĒïïđìÖĂÜǰ

ĕì÷

5.99

434

éĉï ĒßŠĒ×ĘÜǰ
öĊđðúČĂÖ ñŠćĀúĆÜ ĕöŠöĊĀĆüǰ H/L
Quick-peel)
ïøøÝčĔîëčÜóúćÿêĉÖǰ×îćéǰǰ
ðĂîéŤǰÝĞćĀîŠć÷ëčÜúąǰǰ
đĀøĊ÷âÿĀøĆå

đóćąđúĊĚ÷Ü
×îćé:

13-15 êĆü
ðĂîéŤ

ÖčšÜ×ćüǰ
đóćąđúĊĚ÷Ü
×îćéĔĀâŠ
(13-15 êĆü
ðĂîéŤ

ÖčšÜ×ćü
đóćąđúĊĚ÷Ü
×îćé:
41-50 êĆü/
ðĂîéŤ

úĆÖþèąÿĉîÙšć

õćóðøąÖĂï

- 11 àĎđðĂøŤöćøŤđÖĘê

ÿĉîÙšćǰ(×îćé)

Shun Fat Supermarket
(êŠĂ)

ÖčšÜ×ćü
đóćąđúĊĚ÷Ü
×îćéǰJumbo
(26-ðĂîéŤ)

ÖčšÜ×ćü
đóćąđúĊĚ÷Ü
×îćéĔĀâŠ
(31-40ðĂîéŤ)

ÖčšÜ×ćüǰ
đóćąđúĊĚ÷Ü
×îćéǰLarge
(26-ǰêĆü
ðĂîéŤ)

ðøąđìýñĎšñúĉê
ĂĉîđéĊ÷

øćÙć
(đĀøĊ÷âÿĀøĆå/ðĂîéŤ)

8.66

øćÙć*
(ïćì/ÖĉēúÖøĆö)

628

úĆÖþèąÿĉîÙšć
éĉï ĒßŠĒ×ĘÜ
ðĂÖđðúČĂÖ ßĆÖĕÿš ĕüšĀćÜ (P&D,
Tail-On)
ïøøÝčĔîëčÜóúćÿêĉÖǰ×îćéǰ1.5
ðĂîéŤǰÝĞćĀîŠć÷ëčÜúąǰ2.99
đĀøĊ÷âÿĀøĆå

ĂĉîđéĊ÷

9.99

724

éĉï ĒßŠĒ×ĘÜ
ðĂÖđðúČĂÖ ×ĆÖĕÿš ĕöŠöĊĀćÜ
(P&D, Tail-Off)
ïøøÝčĔîëčÜóúćÿêĉÖǰ×îćéǰ1.5
ðĂîéŤǰÝĞćĀîŠć÷ëčÜúąǰ4.99
đĀøĊ÷âÿĀøĆå

đĂÖüćéĂøŤ

6.75

489

éĉïǰĒßŠđ÷ČĂÖĒ×ĘÜǰ
öĊđðúČĂÖǰĕöŠöĊĀĆü (H/L)
ïøøÝčÖúŠĂÜ ×îćéǰ4 ðĂîéŤǰ
ÝĞćĀîŠć÷ëčÜúąǰ26ǰđĀøĊ÷â
ÿĀøĆå

õćóðøąÖĂï

- 12 àĎđðĂøŤöćøŤđÖĘê

ÿĉîÙšćǰ(×îćé)

ðøąđìýñĎšñúĉê

øćÙć
(đĀøĊ÷âÿĀøĆå/ðĂîéŤ)

øćÙć*
(ïćì/ÖĉēúÖøĆö)

Shun Fat Supermarket
(êŠĂ)

ÖčšÜ×ćüǰ

đĂÖüćéĂøŤ

5.75

417

éĉïǰĒßŠđ÷ČĂÖĒ×ĘÜ
öĊđðúČĂÖ ĕöŠöĊĀĆü (H/L)
ïøøÝčÖúŠĂÜ ×îćéǰ4 ðĂîéŤǰ
ÝĞćĀîŠć÷ëčÜúąǰ22ǰđĀøĊ÷â
ÿĀøĆå

ĂĉîđéĊ÷

9.99

724

éĉïǰĒßŠđ÷ČĂÖĒ×ĘÜ
öĊđðúČĂÖ ĕöŠöĊĀĆü (H/L)
ïøøÝčÖúŠĂÜ ×îćéǰ4 ðĂîéŤǰ
ÝĞćĀîŠć÷ëčÜúąǰ39ǰđĀøĊ÷â
ÿĀøĆå

ÿĉîÙšćǰ(×îćé)

ðøąđìýñĎšñúĉê

øćÙć
(đĀøĊ÷âÿĀøĆå/ðĂîéŤ)

ÖčšÜ×ćü

ĂĉîēéîĊđàĊ÷

14.49

đóćąđúĊĚ÷Ü
×îćéǰLarge

(41-50 êĆüðĂîéŤ)

ÖčšÜÖčúćéĞć
đóćąđúĊĚ÷Ü
×îćéǰLarge

(16-20 êĆüðĂîéŤ)

àĎđðĂøŤöćøŤđÖĘê

4. Pavilions
ìĊęĂ÷ĎŠ: 727 N Vine St
Los Angeles, CA 90038

đóćąđúĊĚ÷Ü
×îćéǰX-Jumbo
(16-ðĂîéŤ)

øćÙć*
(ïćì/ÖĉēúÖøĆö)

1,050

úĆÖþèąÿĉîÙšć

úĆÖþèąÿĉîÙšć

éĉï ñŠćîÖćøĒßŠĒ×ĘÜ
ðĂÖđðúČĂÖǰñŠćĀúĆÜǰßĆÖĕÿšǰǰǰǰǰ
ĕüšĀćÜǰ(P&D, Tail-On)
đìÖĂÜǰÝĞćĀîŠć÷êćöîĚĞćĀîĆÖ

õćóðøąÖĂï

õćóðøąÖĂï

- 13 àĎđðĂøŤöćøŤđÖĘê

ÿĉîÙšćǰ(×îćé)

ðøąđìýñĎšñúĉê

øćÙć
(đĀøĊ÷âÿĀøĆå/ðĂîéŤ)

øćÙć*
(ïćì/ÖĉēúÖøĆö)

Pavilions
(êŠĂ

ÖčšÜ×ćüǰ
đóćąđúĊĚ÷Ü

Å¤n¦³»

9.99

724

ÖčšÜ×ćü

ĂĉîēéîĊđàĊ÷

13.99

1,014

đüĊ÷éîćö

13.99

(21-25 êĆü
ðĂîéŤ

đóćąđúĊĚ÷Ü
×îćéǰJumbo
(26-ðĂîéŤ)

ÖčšÜ×ćü
đóćąđúĊĚ÷Ü
×îćéǰJumbo
(21-25 êĆü
ðĂîéŤ

1,014

úĆÖþèąÿĉîÙšć
êšöÿčÖ
ðĂÖđðúČĂÖ ñŠćĀúĆÜǰßĆÖĕÿš
ĕüšĀćÜ (P&D, Tail-On)
üćÜÝĞćĀîŠć÷ĒïïđìÖĂÜ

éĉï ĒßŠĒ×ĘÜǰñŠćĀúĆÜǰöĊđðúČĂÖǰ
ĕöŠöĊĀĆüǰ H/L Quick-peel)
ïøøÝčĔîëčÜóúćÿêĉÖǰ×îćéǰǰ
ðĂîéŤǰÝĞćĀîŠć÷ëčÜúąǰ19.98
đĀøĊ÷âÿĀøĆåǰ øćÙćóĉđýþ
øćÙćðÖêĉëčÜúąǰǰđĀøĊ÷â
ÿĀøĆå

êšöÿčÖ ĒßŠĒ×ĘÜ
ðĂÖđðúČĂÖǰñŠćĀúĆÜǰĕÿšĂĂÖǰ
ĕüšĀćÜǰ P&D, Tail-On)
ïøøÝčĔîëčÜ×îćéǰǰðĂîéŤ
üćÜÝĞćĀîŠć÷ĔîøćÙćóĉđýþëčÜúąǰ
ǰđĀøĊ÷âÿĀøĆåǰúéÝćÖ
øćÙćðÖêĉ ǰđĀøĊ÷â
ÿĀøĆåǰǰ

õćóðøąÖĂï

- 14 àĎđðĂøŤöćøŤđÖĘê

5. Ralphs Supermarket
ìĊęĂ÷ĎŠ: 3410 W 3Rd St Los

Angeles, CA 90020

ÿĉîÙšćǰ(×îćé)

ÖčšÜ×ćü
đóćąđúĊĚ÷Ü
×îćéǰJumbo
(21-25 êĆü
ðĂîéŤ

ÖčšÜ×ćü
đóćąđúĊĚ÷Ü
×îćéǰJumbo
(21-25 êĆü
ðĂîéŤ

ÖčšÜ×ćü
đóćąđúĊĚ÷Ü
×îćéǰJumbo
(21-25 êĆü
ðĂîéŤ

ðøąđìýñĎšñúĉê

øćÙć
(đĀøĊ÷âÿĀøĆå/ðĂîéŤ)

øćÙć*
(ïćì/ÖĉēúÖøĆö)

ĂĉîēéîĊđàĊ÷

8.99

652

éĉï ñŠćîÖćøĒßŠĒ×ĘÜ
öĊđðúČĂÖ ñŠćĀúĆÜǰĕöŠöĊĀĆüǰ
(H/L Quick-peel)
đìÖĂÜǰÝĞćĀîŠć÷êćöîĚĞćĀîĆÖ

ĕöŠøąïč

11.99

869

êšöÿčÖ
ðĂÖđðúČĂÖǰñŠćĀúĆÜǰßĆÖĕÿšǰǰǰǰǰ
ĕüšĀćÜǰ P&D, Tail-On)

úĆÖþèąÿĉîÙšć

đìÖĂÜǰÝĞćĀîŠć÷êćöîĚĞćĀîĆÖ

ĂĉîđéĊ÷

14.99

1,086

éĉï ĒßŠĒ×ĘÜǰ
ðĂÖđðúČĂÖǰñŠćĀúĆÜǰßĆÖĕÿšĒúą
ĕöŠöĊĀćÜǰ P&D, Tail-Off)
ïøøÝčëčÜ×îćéǰ1 ðĂîéŤ
üćÜÝĞćĀîŠć÷ĔîøćÙćëčÜúą
14ǰđĀøĊ÷âÿĀøĆå

õćóðøąÖĂï

- 15 àĎđðĂøŤöćøŤđÖĘê

ÿĉîÙšćǰ(×îćé)

Ralphs Supermarket

ÖčšÜ×ćü

(êŠĂ)

đóćąđúĊĚ÷Ü
×îćéǰX-Large

ðøąđìýñĎšñúĉê

øćÙć
(đĀøĊ÷âÿĀøĆå/ðĂîéŤ)

øćÙć*
(ïćì/ÖĉēúÖøĆö)

đüĊ÷éîćöǰ

15.99

1,159

úĆÖþèąÿĉîÙšć

êšöÿčÖ ĒßŠĒ×ĘÜǰ
ðĂÖđðúČĂÖǰñŠćĀúĆÜ ßĆÖĕÿš ĕüš
ĀćÜǰ P&D, Tail-On)
ïøøÝčëčÜ×îćéǰǰðĂîéŤ
üćÜÝĞćĀîŠć÷ĔîøćÙćëčÜúąǰ
15ǰđĀøĊ÷âÿĀøĆå

ÖčšÜ×ćü
đóćąđúĊĚ÷Ü
×îćéǰX-Large

ĂĉîēéîĊđàĊ÷ǰ

11.99

869

êšöÿčÖ ĒßŠĒ×ĘÜǰ
ðĂÖđðúČĂÖǰñŠćĀúĆÜǰßĆÖĕÿšĂĂÖ
ĕüšĀćÜǰ P&D, Tail-On)
ïøøÝčëčÜ×îćéǰǰðĂîéŤ
üćÜÝĞćĀîŠć÷ĔîøćÙćëčÜúąǰ
11ǰđĀøĊ÷âÿĀøĆå

ÖčšÜĒéÜ
ÝĆïÝćÖíøøößćêĉ
×îćéǰX-Large

ĂćøŤđÝîêĉîć

10.99

797

éĉï ĒßŠĒ×ĘÜ
ðĂÖđðúČĂÖǰñŠćĀúĆÜ ßĆÖĕÿšĂĂÖ
(P&D)
ïøøÝčĔîëčÜ×îćéǰ1 ðĂîéŤ
üćÜÝĞćĀîŠć÷ĔîøćÙćóĉđýþëčÜúą
ǰđĀøĊ÷âÿĀøĆåǰ
øćÙćðÖêĉëčÜúąǰǰ
đĀøĊ÷âÿĀøĆåĄ

õćóðøąÖĂï

- 16 àĎđðĂøŤöćøŤđÖĘê

ÿĉîÙšćǰ(×îćé)

ðøąđìýñĎšñúĉê

øćÙć
(đĀøĊ÷âÿĀøĆå/ðĂîéŤ)

Ralphs Supermarket

ÖčšÜÙĘĂÖđìú

Å¥

12.28

890

êšöÿčÖǰ
öĊđðúČĂÖ ñŠćĀúĆÜ đĂćĕÿšĂĂÖǰ
ïøøÝčĔîõćßîąóúćÿêĉÖǰ
óøšĂöàĂÿ
×îćéîĚĞćĀîĆÖÖčšÜÿčìíĉǰǰ
ðĂîéŤǰÝĞćĀîŠć÷ĔîøćÙćǰ
ǰđĀøĊ÷âÿĀøĆå

¸

11.18

810

ÖċęÜÿčÖ óøšĂöðøčÜ ĒßŠĒ×ĘÜ
ïøøÝčÖúŠĂÜ×îćéǰǰĂĂîàŤǰ
(0.ǰÖøĆö ǰüćÜÝĞćĀîŠć÷Ĕî
øćÙćÖúŠĂÜúąǰǰđĀøĊ÷â
ÿĀøĆåǰ

(êŠĂ)

øćÙć*
(ïćì/ÖĉēúÖøĆö)

đóćąđúĊĚ÷Ü
×îćéǰǰêĆü

ÖčšÜßčïĒðŜÜ
đÖúĘé
öąóøšćü

úĆÖþèąÿĉîÙšć

õćóðøąÖĂï

- 17 àĎđðĂøŤöćøŤđÖĘê
6. HK Supermarket

ìĊęĂ÷ĎŠ: 124 N Western Ave,
Los Angeles, CA 90004

ÿĉîÙšćǰ(×îćé)

ÖčšÜ×ćü
đóćąđúĊĚ÷Ü
×îćéǰ
21-25 êĆü
ðĂîéŤ

ÖčšÜ×ćü
đóćąđúĊĚ÷Ü
×îćé
30-40 êĆü
ðĂîéŤ

ÖčšÜ×ćü
đóćąđúĊĚ÷Ü
×îćéǰ
21-25 êĆü
ðĂîéŤ

ðøąđìýñĎšñúĉê

øćÙć
(đĀøĊ÷âÿĀøĆå/ðĂîéŤ)

øćÙć*
(ïćì/ÖĉēúÖøĆö)

ĂĉîđéĊ÷

6.99

507

éĉï ñŠćîÖćøĒßŠĒ×ĘÜ
öĊđðúČĂÖǰĕöŠöĊĀĆüǰ H/L)
Á°Îµ®nµ¥µ¤ÎµÊ ®´

đöĘÖàĉēÖ

6.99

507

éĉï ñŠćîÖćøĒßŠĒ×ĘÜ
öĊđðúČĂÖ öĊĀĆü (H/O)
üćÜÝĞćĀîŠć÷ĒïïđìÖĂÜ
ĔîøćÙćóĉđýþðĂîéŤúąǰǰúé
ÝćÖøćÙćðÖêĉǰ99 đĀøĊ÷â
ÿĀøĆå

ĂĉîđéĊ÷

9.99

724

éĉïǰñŠćîÖćøĒßŠĒ×ĘÜ
öĊđðúČĂÖǰĕöŠöĊĀĆüǰ(H/L) ĒïŠÜ
ïøøÝčĔîëćéēôöĀčšöéšü÷
óúćÿêĉÖǰ×îćéǰǰðĂîéŤǰ
ÝĞćĀîŠć÷êćöîĚĞćĀîĆÖĔîøćÙćǰ
ǰđĀøĊ÷âÿĀøĆåëćé

úĆÖþèąÿĉîÙšć

õćóðøąÖĂï

- 18 àĎđðĂøŤöćøŤđÖĘê

ÿĉîÙšćǰ(×îćé)

HK Supermarket
(êŠĂ)

ÖčšÜ×ćü
đóćąđúĊĚ÷Ü
×îćé:

ðøąđìýñĎšñúĉê

øćÙć
(đĀøĊ÷âÿĀøĆå/ðĂîéŤ)

øćÙć*
(ïćì/ÖĉēúÖøĆö)

ĂĉîđéĊ÷

9.32

675

100-ǰêĆüðĂîéŤ

àĎđðĂøŤöćøŤđÖĘê

7. Whole Foods
Supermarket

ìĊęĂ÷ĎŠ: 6350 W 3rd St

Los Angeles, CA 90036

õćóðøąÖĂï

êšöÿčÖ ĒßŠĒ×ĘÜ
ðĂÖđðúČĂÖǰñŠćĀúĆÜǰđĂćĕÿšĂĂÖ
(P&D)
ïøøÝčëčÜ×îćéǰ0.75 ðĂîéŤ
üćÜÝĞćĀîŠć÷ĔîøćÙćëčÜúąǰ6.99
đĀøĊ÷âÿĀøĆå

ÿĉîÙšćǰ(×îćé)

ðøąđìýñĎšñúĉê

øćÙć
(đĀøĊ÷âÿĀøĆå/ðĂîéŤ)

ÖčšÜîĚĞćđÜĉî

đöĘÖàĉēÖ

16.99

(Blue Shrimp)
ÝĆïÝćÖíøøößćêĉ
×îćé: îšĂ÷ÖüŠć
ǰêĆüðĂîéŤ

úĆÖþèąÿĉîÙšć

øćÙć*
(ïćì/ÖĉēúÖøĆö)

1,231

úĆÖþèąÿĉîÙšć
éĉï ñŠćîÖćøĒßŠĒ×ĘÜ
öĊđðúČĂÖǰĕöŠöĊĀĆüǰ H/L)
ªµÎµ®nµ¥ÂÁ°

ÝĞćĀîŠć÷øćÙćóĉđýþðĂîéŤúą
12.29

õćóðøąÖĂï

- 19 àĎđðĂøŤöćøŤđÖĘê

ÿĉîÙšćǰ(×îćé)

Whole Foods Supermarket
ÖčšÜ×ćü
(êŠĂ)
ÝĆïÝćÖíøøößćêĉ

ðøąđìýñĎšñúĉê

øćÙć
(đĀøĊ÷âÿĀøĆå/ðĂîéŤ)

øćÙć*
(ïćì/ÖĉēúÖøĆö)

ÿĀøĆåĄ

17.99

1,304

éĉï ñŠćîÖćøĒßŠĒ×ĘÜ
öĊđðúČĂÖǰĕöŠöĊĀĆüǰ H/L)
üćÜÝĞćĀîŠć÷ĒïïđìÖĂÜ

ÿĀøĆåĄ

17.99

1,304

éĉï ñŠćîÖćøĒßŠĒ×ĘÜ
öĊđðúČĂÖǰĕöŠöĊĀĆüǰ H/L)
üćÜÝĞćĀîŠć÷ĒïïđìÖĂÜ

ÿĀøĆåĄ

13.99

1,014

éĉï ñŠćîÖćøĒßŠĒ×ĘÜ
öĊđðúČĂÖǰĕöŠöĊĀĆüǰ H/L)
ªµÎµ®nµ¥ÂÁ°

×îćé: 10-15
êĆüðĂîéŤ

ÖčšÜ×ćü
ÝĆïÝćÖíøøößćêĉ
×îćé: 16-20
êĆüðĂîéŤ

ÖčšÜĒéÜ
(Pink Shrimp)
ÝĆïÝćÖíøøößćêĉ
×îćéǰ26-30
êĆüðĂîéŤ

úĆÖþèąÿĉîÙšć

õćóðøąÖĂï

- 20 àĎđðĂøŤöćøŤđÖĘê

ÿĉîÙšćǰ(×îćé)

Whole Foods Supermarket
ÖčšÜ×ćü
(êŠĂ)
ÝĆïÝćÖíøøößćêĉ

ðøąđìýñĎšñúĉê

øćÙć
(đĀøĊ÷âÿĀøĆå/ðĂîéŤ)

øćÙć*
(ïćì/ÖĉēúÖøĆö)

ÿĀøĆåĄ

11.99

869

ĕì÷

18.99

1,376

×îćé: îšĂ÷ÖüŠćǰ
ǰêĆüðĂîéŤ

ÖčšÜ×ćü
ÝĆïÝćÖíøøößćêĉ
×îćéǰX-Jumbo
(16-ðĂîéŤ)

ÖčšÜ×ćü
ÝĆïÝćÖíøøößćêĉ
×îćéǰĔĀâŠ
(30-40ðĂîéŤ)

úĆÖþèąÿĉîÙšć
éĉï ñŠćîÖćøĒßŠĒ×ĘÜ
öĊđðúČĂÖǰöĊĀĆüǰ H/O)
üćÜÝĞćĀîŠć÷ĒïïđìÖĂÜ

êšöÿčÖ
ðĂÖđðúČĂÖǰñŠćĀúĆÜ ßĆÖĕÿšǰ
ĕüšĀćÜǰ P&D, Tail-On)
üćÜÝĞćĀîŠć÷ĒïïđìÖĂÜǰ

đüĊ÷éîćö

12.99

940

êšöÿčÖ
ðĂÖđðúČĂÖǰñŠćĀúĆÜ ßĆÖĕÿšǰ
ĕüšĀćÜǰ P&D, Tail-On)
üćÜÝĞćĀîŠć÷ĒïïđìÖĂÜǰ

õćóðøąÖĂï

- 21 àĎđðĂøŤöćøŤđÖĘê

ÿĉîÙšćǰ(×îćé)

Whole Foods Supermarket
ÖčšÜ×ćü
(êŠĂ)
ÝĆïÝćÖíøøößćêĉ

ðøąđìýñĎšñúĉê

øćÙć
(đĀøĊ÷âÿĀøĆå/ðĂîéŤ)

øćÙć*
(ïćì/ÖĉēúÖøĆö)

ÿĀøĆåĄ

13.49

978

éĉï ĒßŠĒ×ĘÜ
öĊđðúČĂÖǰ ĕöŠöĊĀĆü ĕüšĀćÜǰ H/L)
×îćéïøøÝč: ëčÜǰ2 ðĂîéŤ
üćÜÝĞćĀîŠć÷ĔîøćÙćëčÜúąǰ
26ǰđĀøĊ÷âÿĀøĆåĄ

ÿĀøĆåĄ

9.99

724

éĉï ĒßŠĒ×ĘÜ
öĊđðúČĂÖǰ ßĆÖĕÿš (P&D)
×îćéïøøÝč: ëčÜǰ12 ĂĂîàŤ
üćÜÝĞćĀîŠć÷ĔîøćÙćëčÜúąǰ
ǰđĀøĊ÷âÿĀøĆåĄ

ĕì÷

10.49

760

ÖċęÜÿčÖ óøšĂöìĂé ĒßŠĒ×ĘÜ
ïøøÝčÖúŠĂÜ×îćéǰǰðĂîéŤ
üćÜÝĞćĀîŠć÷ĔîøćÙćÖúŠĂÜúąǰ
20ǰđĀøĊ÷âÿĀøĆå

×îćéǰ-20
êĆüðĂîéŤ

ÖčšÜĒéÜ
(Pink Shrimp)
ÝĆïÝćÖíøøößćêĉ
×îćéǰ51-60
êĆüðĂîéŤ

ÖčšÜßčïĒðŜÜ
öąóøšćü

úĆÖþèąÿĉîÙšć

õćóðøąÖĂï

- 22 àĎđðĂøŤöćøŤđÖĘê

ÿĉîÙšćǰ(×îćé)

àĎđðĂøŤöćøŤđÖĘê

ÿĉîÙšćǰ(×îćé)

8. EREHWON Supermarket

ÖčšÜ×ćü

ìĊęĂ÷ĎŠ: 7660 Beverly Blvd A,

ÝĆïÝćÖíøøößćêĉ
×îćé: 15 êĆü
ðĂîéŤ

Los Angeles, CA 90036

ÖčšÜ×ćü
ÝĆïÝćÖíøøößćêĉ
×îćé: 16-20
êĆüðĂîéŤ

ðøąđìýñĎšñúĉê

øćÙć
(đĀøĊ÷âÿĀøĆå/ðĂîéŤ)

øćÙć*
(ïćì/ÖĉēúÖøĆö)

ðøąđìýñĎšñúĉê

øćÙć
(đĀøĊ÷âÿĀøĆå/ðĂîéŤ)

øćÙć*
(ïćì/ÖĉēúÖøĆö)

đöĘÖàĉēÖ

29.99

2,174

éĉï ñŠćîÖćøĒßŠĒ×ĘÜ
öĊđðúČĂÖǰĕöŠöĊĀĆü (H/L)
ĒïŠÜïøøÝčĔîëćéóúćÿêĉÖ
îĚĞćĀîĆÖ ǰðĂîéŤ ÝĞćĀîŠć÷
ĔîøćÙćǰǰđĀøĊ÷âÿĀøĆå/
ëćé

ÿĀøĆåĄ

27.99

2,029

éĉï ñŠćîÖćøĒßŠĒ×ĘÜ
öĊđðúČĂÖǰĕöŠöĊĀĆü (H/L)
ĒïŠÜïøøÝčĔîëćéóúćÿêĉÖ
îĚĞćĀîĆÖ 0.73 ðĂîéŤ ÝĞćĀîŠć÷
ĔîøćÙćǰ20.43 đĀøĊ÷âÿĀøĆå/
ëćé

úĆÖþèąÿĉîÙšć

õćóðøąÖĂï

úĆÖþèąÿĉîÙšć

õćóðøąÖĂï

- 23 àĎđðĂøŤöćøŤđÖĘê
EREHWON Supermarket

(êŠĂ)

ÿĉîÙšćǰ(×îćé)

ÖčšÜ×ćü
ÝĆïÝćÖíøøößćêĉ
×îć: 16-20
êĆüðĂîéŤ

ðøąđìýñĎšñúĉê

øćÙć
(đĀøĊ÷âÿĀøĆå/ðĂîéŤ)

øćÙć*
(ïćì/ÖĉēúÖøĆö)

ĕì÷

34.99

2,536

úĆÖþèąÿĉîÙšć

õćóðøąÖĂï

êšöÿčÖ ĒßŠđ÷Ęîǰ
ðĂÖđðúČĂÖǰñŠćĀúĆÜǰđĂćĕÿšĂĂÖǰ
(P&D)
ĒïŠÜïøøÝčĔîëćéóúćÿêĉÖ
îĚĞćĀîĆÖ 0.85 ðĂîéŤ ÝĞćĀîŠć÷
ĔîøćÙćǰ29.74 đĀøĊ÷âÿĀøĆå/
ëćé

*Āöć÷đĀêč: ÙĞćîüèĂĆêøćĒúÖđðúĊę÷îéšü÷ĂĆêøćàČĚĂëĆüđÞúĊę÷ìĊęíîćÙćøóćèĉß÷ŤøĆïàČĚĂǰèǰüĆîìĊęǰ26 ÿĉÜĀćÙö ģĦħ4 ĔîĂĆêøć 32.9441 ïćìǰêŠĂǰĢǰđĀøĊ÷âÿĀøĆåǰēé÷ĂšćÜĂĉÜÝćÖ
íîćÙćøĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ǰ
ìĊęöć: ÝćÖÖćøÿĞćøüÝ

