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Reminder: Cannabidiol (CBD) Is Prohibited in Food and Drink 

 

Dear Business Owner:  

In December 2018, the U.S. Food and Drug Administration (FDA) stated that it is unlawful to add 

cannabidiol (CBD) to food or drink. As a result, the New York City Health Code also prohibits adding CBD 

to food or drink, including in packaged food products.   

Beginning July 1, 2019, the Health Department began embargoing food and drink products that contain 

CBD — the products have to be returned to the supplier or discarded. Starting October 1, 2019, the 

Health Department will begin issuing violations subject to fines following a hearing at the OATH 

Health Tribunal. For restaurants and food carts and trucks, violation points will count towards an 

establishment’s letter grade. 

For more information on CBD in food or drink, please visit the FDA website: 

https://www.fda.gov/NewsEvents/PublicHealthFocus/ucm421168.htm  

We will update you on our enforcement of this product if the FDA updates its guidance or if there are 

changes in New York State law. 

If you have any questions, please email the Health Department’s Office of Food Safety at 
infobfscs@health.nyc.gov or call 646-632-6001.         
         

 

( איז פארבאטן אין עסנווארג און CBD) דערמאנונג: קאנאבידיאל 

 געטראנקען

 

 טייערע ביזנעס אייגנטומער: 

( דערקלערט אז עס איז FDA, האט די פאראייניגטע שטאטן עסנווארג און דראג אדמיניסטראציע )2018אין דעצעמבער 

( צו עסנווארג אדער געטראנקען. אלס א רעזולטאט, טוט די ניו יארק סיטי העלט קאוד  CBDפארבאטן צוצולייגן קאנאבידיאל )

 צו עסנווארג אדער געטראנקען, אריינגערעכנט אין געפאקטע עסן פראדוקטן.   CBDאויך פארבאטן צוצולייגן 

אנקען פראדוקטן וואס  , האט די העלט דעפארטמענט אנגעהויבן באיקאטירן עסנווארג אדער געטר2019, 1אנגעהויבן יולי 

אנגעהויבן אקטאבער   די פראדוקטן וועלן דארפן ווערן צוריקגעגעבן צום סופלייער אדער אוועקגעווארפן. – CBDאנטהאלטן 

, וועט די העלט דעפארטמענט אנהויבן ארויסגעבן פארלעצונגען אויסגעשטעלט צו געלט שטראפן  2019, 1

און טרעקלעך, וועלן  וועגעלעךפאר רעסטוראנטן און עסנווארג  העלט טריביונעל.  OATHנאכפאלגנדיג א הירינג ביים 

 'ס בוכשטאב צייכן.געשעפטפארלעצונגען פונקטן ווערן גערעכנט צום 

וועבזייטל:  FDAאין עסנווארג אדער געטראנקען, ביטע באזוכט די  CBDאינפארמאציע איבער  מערפאר 

https://www.fda.gov/NewsEvents/PublicHealthFocus/ucm421168.htm 

אפדעיט אירע אנווייזונגען אדער אויב  FDAפון דעם פראדוקט אויב די  אינפארסירונגמיר וועלן אייך אפדעיט'ן אויף אונזער 

 זענען דא ענדערונגען אין ניו יארק סטעיט געזעץ.

'ס אפיס פון עסנווארג זיכערהייט אויף דעפארטמענטאויב האט איר סיי וועלכע פראגעס, ביטע אימעיל'ט די העלט 
infobfscs@health.nyc.gov 6001-632-646ער רופט אד . 
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