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Yeşil Sepet Satıcıları Artık Su, Kuruyemiş ve 
Dilimlenmiş ve Kesilmiş Meyve ve Sebzeler Sunabilir  

 
New York Şehri (NYC) Sağlık ve Ruh Sağlığı Departmanı (Sağlık Departmanı) meyve ve sebze 
iznine sahip gıda satıcıları artık ek sağlıklı yiyecekler sunabilir. Şişe içme suyu, sade kuruyemiş ve 
hazır paketlenmiş dilim meyve ve sebzeleri yemek sepetinizden veya el arabanızdan nasıl 
sunacağınızı burada bulabilirsiniz.  
 
Su 

• Mühürlü şişe, konserve veya karton kutuda su sunabilirsiniz. 

• Su, doğal kaynak veya karbonatlı olabilir ve aroma ya da mineraller içerebilir. 

• Su sodyum veya doğal ya da yapay tatlandırıcılar içeremez ve sıfır kalorili olmalıdır.   

• Doğal kaynak ya da karbonatlı olsun veya olmasın, su ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) 
veya New York Eyaleti (NYS) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış bir üreticiden 
olmalıdır.  

• Bir sürahi, şişe, içme suyu deposu veya başka bir kaptan bir kaba döktüğünüz suyu 
müşterilere ikram edemezsiniz.  

• Buz üzerinde şişe, kutu veya karton suyu tutmak için, arabanızda buzun yerleşik bir atık su 
deposuna boşalmasını sağlayan bir soğuk tutma bölmesi olmalıdır.  

 
Kuruyemiş 

• Çiğ, tek bileşenli kuruyemişler sunabilirsiniz.  

• Şeker, tuz, biber, yağ, baharat, aroma verici veya başka bir bileşen eklenmiş kuruyemişler 
ikram edemezsiniz. Kuruyemişler pişirilemez, kavrulamaz, karıştırılamaz veya 
şekerlenemez. 

• Hâlihazırda kabuğu çıkabilmiş kuruyemişler, üretici veya satıcı tarafından izin verilen bir 
mobil gıda satış kantininde ticari olarak önceden paketlenmiş olmalıdır ve sepette veya el 
arabasında paketlenemez.  

• Kabuklu kuruyemişler, sepette veya el arabasında paketlenebilir ya da ticari olarak önceden 
paketlenebilir veya izin verilen bir mobil gıda satış kantini tarafından paketlenebilir. 
Kuruyemişler sepette veya el arabasında soyulamaz. 

 
Dilimlenmiş ve Kesilmiş, Önceden Paketlenmiş Meyve ve Sebzeler 

• Dilimlenmiş ve kesilmiş, önceden paketlenmiş meyve ve sebzeleri sunabilirsiniz. Meyve ve 
sebzeler çiğ, taze ve donmamış olmalıdır.  

• Meyve ve sebzeler, üretici veya satıcı tarafından izin verilen bir mobil gıda satış kantininde 
ticari olarak dilimlenmeli veya kesilmeli ve önceden paketlenmelidir. Meyve ve sebzeler 
sepette veya el arabasında kesilemez veya dilimlenemez.  

• Satıcılar, önceden paketlenmiş dilimlenmiş veya kesilmiş meyve ve sebzeleri 41 
Fahrenhayt (5 Santigrat derece) veya altında tutacak ekipmana sahip olmalıdır.  
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o Buz kullanan soğuk tutma ekipmanı yerleşik bir atık su tankına boşaltılmalıdır. 
o Yiyeceklerin sıcaklığını ölçmek için otomat ünitesinde bir çubuk termometre 

bulundurulmalıdır. 
o Soğuk tutma ekipmanının sıcaklığını ölçmek için bir ekipman termometresi 

olmalıdır. 
o Termometreler kalibre edilmelidir. Kalibrasyon kılavuzu için, nyc.gov/health 

sitesini ziyaret edip termometre kalibrasyonu kılavuzu ifadesini arayın. 

• Ambalajlı gıdalar, erimiş buzlu su ambalaja girmeyecek şekilde saklanmalıdır. Suyun 
sızmasına izin vermeyen kaplar veya paketler kullanın. 

• Paketin yeme veya içme yüzeyi olarak kullanılabilecek herhangi bir kısmı buz veya erimiş 
buzlu su ile doğrudan temas halinde olamaz.  

 
Uygun Gıda Paketlemesi 
Üretici tarafından paketlenen yiyecekleri sunmak yerine kendi yiyeceklerinizi paketlerseniz, 
onları Sağlık Departmanı izni olan bir kantinde paketlemelisiniz. New York Şehrinin (NYS) Tarım 
ve Pazarlar Departmanının etiketleme gerekliliklerine uymalı ve paketleri kendileri veya New 
York Şehri (NYC) Tüketici ve İşçi Koruma Departmanı tarafından kalibre edilmiş ve denetlenmiş 
bir ölçekle tartmalısınız.  
Aşağıda listelenen hususlarda: 

• Etiket gereksinimleri için agriculture.ny.gov sitesini ziyaret edin ve gıda etiketlemesi 
(food labeling) ifadesini arayın. 

• Ölçek denetimleri için nyc.gov/dca sitesini ziyaret edin ve ölçek denetimleri (scale 
inspections) ifadesini arayın. 

• Mevcut izinli mobil gıda satış sorumlusu için 212-676-1650 veya 212-676-1651 numaralı 
telefondan Gıda Güvenliği ve Toplum Sağlığı Bürosunu (Bureau of Food Safety and 
Community Sanitation) arayın ya da infobfscs@health.nyc.gov adresine e-posta gönderin. 

 
Yeni Ekipmanlar Yeni Bir İzin Öncesi İnceleme Gerektirir 
Yeni soğuk tutma ekipmanı eklemek de dahil olmak üzere sepetinizde veya el arabanızda 
değişiklik yaparsanız, Sağlık Departmanından yeni bir ön izin denetimi yaptırmanız gerekir. 
Randevu almak için 212-676-1650 numarayı arayın.  
 
Kantin Gereksinimlerinde Değişiklik Yapılmaz  
Meyve ve sebze iznine sahip satıcılar, bu yeni yiyecekleri sunsalar bile sepetlerini veya el 
arabalarını alternatif, onaylanmış bir tesiste saklamaya devam edebilirler. Gıdalar izin verilen bir 
kantinde saklanmaya devam edilmelidir.  
 
İzinler ve denetimler hakkında daha fazla bilgi için nyc.gov/health sitesini ziyaret edin ve mobil 
gıda satıcıları (mobile food vendors) ifadesini arayın.  
 
Herhangi bir sorunuz varsa infobfscs@health.nyc.gov adresine e-posta gönderin veya 212-676-
1650 numaralı telefondan bize ulaşın.  

https://nyc.gov/health
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/thermo-calibration-guide.pdf
https://agriculture.ny.gov/
https://agriculture.ny.gov/food-safety/food-labeling
https://nyc.gov/dca
https://www1.nyc.gov/site/dca/businesses/scale-inspections.page
mailto:infobfscs@health.nyc.gov
https://www1.nyc.gov/site/doh/index.page
mailto:infobfscs@health.nyc.gov

