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Οι πωλητές Green Cart μπορούν τώρα να προσφέρουν νερό, ξηρούς 
καρπούς και τεμαχισμένα και κομμένα φρούτα και λαχανικά  

 
Οι πωλητές τροφίμων με άδεια φρούτων και λαχανικών από το Υπουργείο Υγείας και Ψυχικής 
Υγιεινής της Νέας Υόρκης (Υπουργείο Υγείας, NYC Department of Health and Mental Hygiene) 
μπορούν πλέον να προσφέρουν επιπλέον υγιεινά τρόφιμα. Δείτε πώς μπορείτε να προσφέρετε 
εμφιαλωμένο πόσιμο νερό, ωμούς ξηρούς καρπούς και προσυσκευασμένα φρούτα και λαχανικά 
τεμαχισμένα και κομμένα από το καρότσι ή το φορτηγό σας.  
 
Νερό 
• Μπορείτε να προσφέρετε σφραγισμένα εμφιαλωμένα, κονσερβοποιημένα ή χαρτοκιβώτια  

με νερό. 
• Το νερό μπορεί να είναι ανθρακούχο ή μη και μπορεί να περιέχει αρώματα ή μέταλλα. 
• Το νερό δεν μπορεί να έχει νάτριο ή φυσικά ή τεχνητά γλυκαντικά και πρέπει να έχει 

μηδενικές θερμίδες.  
• Είτε ανθρακούχο είτε μη, το νερό πρέπει να είναι από κατασκευαστή πιστοποιημένο 

από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ή το Υπουργείο Υγείας της 
Πολιτείας της Νέας Υόρκης (NYS).  

• Δεν μπορείτε να προσφέρετε στους πελάτες νερό που ρίχνετε σε φλιτζάνι από κανάτα, 
μπουκάλι, δοχείο πόσιμου νερού ή οποιονδήποτε άλλον περιέκτη.  

• Για να διατηρήσετε εμφιαλωμένο, κονσερβοποιημένο νερό ή χαρτοκιβώτια με νερό σε πάγο, 
πρέπει να έχετε ένα διαμέρισμα συντήρησης στο καλάθι σας που επιτρέπει στον πάγο να 
στραγγίζει σε μια ενσωματωμένη δεξαμενή λυμάτων.  

 
Ξηροί καρποί 
• Μπορείτε να προσφέρετε ωμούς ξηρούς καρπούς με ένα μόνο συστατικό.  
• Δεν μπορείτε να προσφέρετε ξηρούς καρπούς με πρόσθετα όπως ζάχαρη, αλάτι, πιπέρι, λάδι, 

καρυκεύματα, αρώματα ή οποιοδήποτε άλλο συστατικό. Οι ξηροί καρποί δεν μπορούν να είναι 
μαγειρεμένοι, ψητοί, ανάμεικτοι ή ζαχαρωμένοι. 

• Οι ξηροί καρποί που έχουν ήδη αποφλοιωθεί πρέπει να είναι προσυσκευασμένοι, είτε 
εμπορικά από τον κατασκευαστή είτε από τον πωλητή σε επιτρεπόμενο κινητό κυλικείο 
πώλησης τροφίμων και δεν μπορούν να συσκευάζονται στο καρότσι ή στο φορτηγό.  

• Οι ξηροί καρποί που έχουν ακόμα το κέλυφός τους μπορούν να συσκευαστούν στο καρότσι ή το 
φορτηγό ή να προσυσκευαστούν στο εμπόριο ή να συσκευαστούν σε επιτρεπόμενο κινητό 
κυλικείο πώλησης τροφίμων. Οι ξηροί καρποί δεν μπορούν να συσκευαστούν στο καρότσι ή 
στο φορτηγό. 

 
Τεμαχισμένα και κομμένα, προσυσκευασμένα φρούτα και λαχανικά 
• Μπορείτε να προσφέρετε φρούτα και λαχανικά τεμαχισμένα και κομμένα, προσυσκευασμένα. 

Τα φρούτα και τα λαχανικά πρέπει να είναι ωμά, φρέσκα και μη κατεψυγμένα.  
• Τα φρούτα και τα λαχανικά πρέπει να είναι τεμαχισμένα ή κομμένα και προσυσκευασμένα είτε 

εμπορικά από τον κατασκευαστή είτε από τον πωλητή σε επιτρεπόμενο κινητό κυλικείο 
πώλησης τροφίμων. Φρούτα και λαχανικά δεν μπορούν να τεμαχιστούν ή να κοπούν στο 
καρότσι τροφίμων ή στο φορτηγό.  
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• Οι πωλητές πρέπει να διαθέτουν εξοπλισμό για να διατηρούν προσυσκευασμένα 
φρούτα και λαχανικά τεμαχισμένα ή κομμένα σε ή κάτω των 41 βαθμών Φάρεναϊτ (5 
βαθμοί Κελσίου).  

o Ο εξοπλισμός συντηρησης που χρησιμοποιεί πάγο πρέπει να αποστραγγίζεται σε 
μια ενσωματωμένη δεξαμενή λυμάτων. 

o Πρέπει να υπάρχει ένα θερμόμετρο στελέχους στη μονάδα πώλησης για τη 
μέτρηση της θερμοκρασίας του φαγητού. 

o Πρέπει να υπάρχει ένα θερμόμετρο εξοπλισμού για τη μέτρηση της 
θερμοκρασίας του εξοπλισμού συντήρησης. 

o Τα θερμόμετρα πρέπει να είναι βαθμονομημένα. Για έναν οδηγό βαθμονόμησης, 
επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο nyc.gov/health και αναζητήστε τον Οδηγό 
βαθμονόμησης θερμομέτρου. 

• Τα συσκευασμένα τρόφιμα πρέπει να αποθηκεύονται έτσι ώστε το λιωμένο παγωμένο νερό να 
μην εισέρχεται στη συσκευασία. Χρησιμοποιήστε περιέκτες ή συσκευασίες που δεν αφήνουν το 
νερό να εισχωρήσει. 

• Οποιοδήποτε μέρος της συσκευασίας που ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί ως επιφάνεια φαγητού 
ή ποτού δεν μπορεί να είναι σε άμεση επαφή με πάγο ή λιωμένο παγωμένο νερό.  

 
Συσκευασία τροφίμων στο κυλικείο 
Εάν συσκευάζετε τα δικά σας τρόφιμα αντί να προσφέρετε τρόφιμα συσκευασμένα από τον 
κατασκευαστή, εσείς πρέπει να συσκευάσετε σε κυλικείο που έχει άδεια του Υπουργείου Υγείας. 
Πρέπει να ακολουθείτε τις απαιτήσεις επισήμανσης του Υπουργείου Γεωργίας και Αγορών της Νέας 
Υόρκης και να ζυγίζετε τις συσκευασίες με ζυγαριά που έχει βαθμονομηθεί και επιθεωρηθεί από 
αυτό ή το Υπουργείο Προστασίας Καταναλωτών και Εργαζομένων της Νέας Υόρκης.  
Για πληροφορίες σχετικά με: 

• Απαιτήσεις ετικετών, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο agriculture.ny.gov και αναζητήστε 
σήμανση τροφίμων. 

• Επιθεωρήσεις ζυγαριάς, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο nyc.gov/dca και αναζητήστε 
επιθεωρήσεις ζυγαριάς. 

• Τρέχοντα επιτρεπόμενα κινητά κυλικεία πώλησης τροφίμων, καλέστε το Γραφείο 
Ασφάλειας Τροφίμων και Κοινοτικής Υγιεινής στον αριθμό τηλεφώνου 212-676-1650 ή  
212-676-1651 ή επικοινωνήστε με e-mail στη διεύθυνση infobfscs@health.nyc.gov. 

 
Ο νέος εξοπλισμός απαιτεί νέα επιθεώρηση πριν από την άδεια 
Εάν κάνετε αλλαγές στο καλάθι ή το φορτηγό σας, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης νέου 
εξοπλισμού συντήρησης, πρέπει να υποβληθείτε σε νέα επιθεώρηση πριν από την άδεια από το 
Υπουργείο Υγείας. Καλέστε στο 212-676-1650 για να κλείσετε ραντεβού.  
 
Καμία αλλαγή στις απαιτήσεις αποθήκευσης του κυλικείου  
Οι πωλητές με άδειες φρούτων και λαχανικών μπορούν να συνεχίσουν να αποθηκεύουν το καρότσι 
ή το φορτηγό τους σε μια εναλλακτική, εγκεκριμένη εγκατάσταση, ακόμη κι αν προσφέρουν αυτά 
τα νέα τρόφιμα. Τα τρόφιμα πρέπει να συνεχίσουν να αποθηκεύονται σε επιτρεπόμενο κυλικείο.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις άδειες και τις επιθεωρήσεις, επισκεφθείτε το 
nyc.gov/health και αναζητήστε κινητούς πωλητές τροφίμων.  
 
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, στείλτε e-mail στο infobfscs@health.nyc.gov ή καλέστε  
στο 212-676-1650.  

https://nyc.gov/health
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/rii/thermo-calibration-guide.pdf
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

