
 

8.19 Yiddish 

 אדאלטורעיטעד עסנווארג: וואס עסן סערוויס אנפירערס דארפן וויסן
 
אונטער די ניו יארק סיטי העלט קאוד, טארן עסן סערוויס אנפירער נישט צולייגן צו עסנווארג קיין סובסטאנצן 

וואס קענען שעדיגן דאס געזונטהייט. דאס ווערט גערופן אדאלטורעיט'ן עסנווארג און די סובסטאנצן זענען 
 באקאנט אלץ אדאלטוראנטס. 

 
 ן אדאלטוראנטס?ווער באשליסט וועלכע סובסטאנצן זענע

 New Yorkא סובסטאנץ איז פאררעכנט אלץ אן אדאלטוראנט אויב די ניו יארק סיטי העלט דעפארטמענט (
City Health Department) ניו יארק סטעיט העלט דעפארטמענט ,(New York State Health Department ,(

 New York State Department ofניו יארק סטעיט דעפארטמענט אוו אגריקולטור און מארקעטס (
Agriculture אדער די (US ) עסן און דראג אדמיניסטראציעU.S. Food and Drug Administration באשליסן (

 . טגעזונטהייאז עס צולייגן צו עסנווארג קען זיין שעדליך צום 
 

 וויאזוי טוט די העלט דעפארטמענט פארסירן דעם טייל פון די העלט קאוד?
אינספעקציע, וועט די העלט דעפארטמענט באקוקן די באשטאנדטיילן, לעיבלס און מעניוס. אויב  דורכאויס אן

עס וועט דארפן  –ד ועמבארגאטעד עסן, קען די עסן ווערן ידי אינספעקטאר אידענטיפיצירט אדאלטורע
 ארויסגעווארפן ווערן אדער צוריקגעשיקט ווערן צום סופלייער. 

 
 ווייאלעישען אויב איך אדאלטורעיט עסן?איך באקומען א  לווע

שטראפן, ווי אויך ווייאלעישען פונקטן -יא, איר קענט באקומען א סאמענס וואס איז אויסגעשטעלט צו געלט
 וואס רעכנט זיך צו אייער לעטער צייכן. 

 
 וועלכע סובסטאנצן ווערן גערעכנט אלץ אדאלטוראנטס?

עס זענען פארהאן פיל סובסטאנצן וועלכע קענען נישט ווערן צוגעלייגט צו עסנווארג אדער געטראנקען. זעט 
 )Food Additive Status List(עסנווארג עדיטיווס סטאטוס ליסטע די עסנווארג און דראג אדמיניסטראציע'ס 

פאר מער אינפארמאציע. די העלט דעפארטמענט האט אויך לעצטענס אידענטיפיצירט די דאזיגע 
 פארבאטענע סובסטאנצן דורכאויס אינספעקציע: 

  באמערקונג: אקטיוויזירטע טשארקאול מעג ווערן גענוצט אלס א פילטרעישאן אקטיוויזירטע טשארקאול]
 מיטל]

  קענעבידיאל(CBD)  און טעטראהיידראקענעבינאלTHC)( 
 דייעטערי סופלומענטן פאר מענטשן און חיות 
 פליסיגע נייטראדזשען∗ 
 טרוקענע אייז∗ 
 קאווא-קאווא 
  קראטום 

 
 וואס זאל איך טון אויב איך בין נישט זיכער אויב א סובסטאנץ אין אן אדאלטוראנט?

אויב איר זענט נישט זיכער אויב איר מעגט צולייגן עפעס צו עסנווארג, ביטע רופט די ניו יארק סיטי העלט 
 New York City Health Department’sדעפארטמענט'ס אפיס פון עסן סעיפטי און קאמיוניטי סעניטאציע (

Office of Food Safety and Community Sanitation מעיל -אדער אי 646-632-6001) אויף
infobfscs@heath.nyc.gov. 

                                                           
פליסיגע נייטראדזשען אדער טרוקענע אייז קען ווערן צוגעלייגט צו עסנווארג אויב מען לאזט עס  ∗

עס זאל נישט גענצליך אויסוועפן אדער ווערן א פארע איידער עס ווערט סערווירט פאר די קאסטומער. 
  זיין קיין נעפל אדער רויך ווען עס ווערט סערווירט אדער געגעסן.

https://www.fda.gov/food/food-additives-petitions/food-additive-status-list
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