گزاى تزیي غذاُای دًیا
 -۱سعفزاى یکی اس گزاى تزیي الالم غذایی جِاى اطت  .تزای تِیَ ًین کیلْ سعفزاى تایذ اس  ۵۰تا ُ ۷۰شار گل
سعفزاى اطتفادٍ کزد ،یعٌی حذّداً یک سهیي فْتثال گل ! لیوت خزدٍ فزّػی سعفزاى در جِاى تظتَ تَ ًْع اس
 ۱۱۰۰تا  ۱۱۰۰۰دالر تَ اساء ُز کیلْگزم هتغیز اطت  .سعفزاى در ایزاى ُن لیوت تاالیی دارد  .لیوت ُز کیلْ
سعفزاى اس دّ هیلیْى تْهاى تجاّس هی کٌذ .

 -۲گزاى تزیي خاّیار جِاى ًْع طیاٍ ًیظت ،تلکَ خاّیار “الواص ایزاًی ” اطت! خاّیار تلْگا اس هاُی ُای صذ
طالَ گزفتَ هی ػْد ّ تزکیثات ّ هاُیت آى عوال ً  ۱۲۰هیلیْى طال اطت کَ تغییزی ًذاػتَ اطت  .تزای خزیذ
ایي خاّیار اػزافی تایذ  ۵۰۰۰دالر یا تیؼتز تزای ُز کیلْ پزداخت کٌیذ.

 -۳گزاى تزیي لارچ دًیا “تزافل طفیذ” اطت .ایي لارچ کَ در اصل هتعلك تَ هٌاطك ػوالی ایتالیاطت تَ ۱۲
طاًتی هتز لطز ّ ًین کیلْ ّسى هی رطذ  .لیوت تزافل طفیذ تَ  ۴۵۰۰دالر تَ اساء ُز کیلْگزم هی رطذ .

 -۴گزاى تزیي طیة سهیٌی جِاى “التاًت” فزاًظْی اطت ُ .ز طال فمط  ۱۰۰تي اس ایي طیة سهیٌی در یکی اس
جشایز فزاًظَ تزداػت هی ػْد  .تزای کؼت ایي طیة سهیٌی فمط اس کْدی هخصْؽ کَ اس خشٍ دریایی تِیَ

ػذٍ اطتفادٍ هی ػْد  .لیوت ُز کیلْگزم ایي طیة سهیٌی تَ  ۱۰۰۰دالر هی رطذ.

 -۵گزاى تزیي گْػت جِاى اس گاُّای ًژاد ّاگیْ گزفتَ هی ػْد .تزای تغذیَ ایي گاُّای ژاپٌی اس تِتزیي علف ُا
اطتفادٍ می ػْد  .یک تکَ فیلَ دّیظت گزهی تیغ اس  ۱۰۰دالر لیوت دارد.

 -۶گزاى تزیي طاًذّیچ جِاى در کلْب اطي یا "اطي پزهیْم کلْب" طزّ هی ػْد .ایي طاًذّیچ طَ طثمَ اس
تِتزیي گْػت هزغ ،ژاهثْى ،تخن تلذرچیي ّ تزافل طفیذ تِیَ هی ػْد  .لیوت ُز عذد ایي طاًذّیچ  ۲۰۰دالر
اطت.

 -۷گزاى تزیي پیتشای جِاى در ایتالیا تَ لیوت  ۸۳۰۰یْرّ فزّختَ هی ػْد .در آى اس خاّیار ّ التظتز اطتفادٍ ػذٍ
ّ لطز پیتشا  ۲۰طاًتی هتز اطت .

 -۸گزاى تزیي اهلت جِاى در رطتْراى لْ پارکز هزیذیي ػِز ًیْیْرک طزّ هی ػْد  .ایي اهلت  ۱۰۰۰دالری اس ۱۰
اًّض خاّیار طْرگا ،یک التظتز کاهل ّ ػغ تخن هزغ تؼکیل ػذٍ اطت.

 -۹گزاى تزیي دطز جِاى کَ در رطتْراى طزًذیپیتی  ۳هاًِتي طزّ هی ػْد  ۱۰۰۰دالر لیوت دارد .پٌج اطکْب
تظتٌی ّاًیلیّ ،اًیل هاداگاطکار ،آهذی پزّطلیٌا (یکی اس گزاى تزیي ػکالت ُای جِاى ) ّ طال ،تلَ طالی
خْراکی در آى ّجْد دارد.

 -۱۰گزاى تزیي ّ خْػوشٍ تزیي ػکالت جِاى ػْکْپْلیَ ًام دارد  ۲۶۰۰ .دالر تایذ تزای ُز ًین کیلْی آى پزداخت
کٌیذ.

 -۱۱تِتزیي ّ گزاى تزیي لٍِْ جِاى کْپی لْاک ًام دارد .ایي لٍِْ در جشیزٍ طْهاتزا (اًذًّشی) تِیَ هی ػْد ّ
ًزخ تْلیذ طالیاًَ آى تٌِا  ۵۰۰داًَ لٍِْ اطت .لیوت ُز ًین کیلْی آى اس  ۳۰۰دالر تجاّس هی کٌذ.

 -۱۲گزاى تزیي چای حال حاضز دًیا یک ًْع چای تظیار ًادر چیٌی تَ ًام تیگْاًیي اطت کَ ُز کیلْگزم آى ۳۰۰۰
دالر تَ فزّع هی رطذ (یعٌی حذّد  ۱۵دالر تزای ُز فٌجاى).

 -۱۳گزاى تزیي چای کیظَ ای جِاى تْطط ػزکت پی جی تِیَ هی ػْد  .ایي ػزکت تزای تشرگذاػت  ۷۵اهیي
طال تاطیض خْد یک کیظَ چای را تا  ۲۸۰الواص تشییي کزد .در ًتیجَ قیوت یک فٌجاى ایي چای اس  ۷۵۰۰پًْذ
اًگلیض فزاتز هی رّد.

