
रेस्टुरेन्टमा आउने सबै खाद्य स्वीकृत 
स्रोतहरूबाट आएको हुनपुर्छ। तपाईंले आफ्नो 
व्यावसाययक आपूयत छकताछबाट खररद गनुछभएको 
धेरैजसो खाद्य तथा कलर सामग्री वा 
पदाथछहरूलाई सामान्यतया सरुक्षित वा  
GRAS को रूपमा चियनएको र्। उदाहरणहरू 
ननु, मररि र दालिीनी हुन सक्र्न।्  
21 CFR 170-186,  मा GRAS पदाथछहरूको सूिी 
र् जसले खाद्य वस्तुहरूको नाम र कयत प्रयोग 
गनछ सककन्र् भन्ने सूिी ददन्र्। मोनोसोडियम 
ग्लटुामेट (जसलाई धेरै मायनसहरूले खान 
सरुक्षित रै्न भनी मान्र्न)् जस्ता अनमुयत 
ददइएको केही आश्ियछजनक सामग्री वा पदाथछहरू 
र्न।् रातो खाद्य रङ जस्ता कलर सामग्री वा 
पदाथछहरूलाई पयन यनदेशनहरू पालना 
गररिँदासम्म अनमुयत ददइन्र्। 

यीमध्ये धेरै उत्पादनहरू खाद्य र औषचध 
प्रशासन (FDA) द्वारा ववशशष्ट प्रयोगको लाचग 
माशमलाको आधारमा स्वीकृत र्न।् उदाहरणका 
लाचग, यदद स्पाइरुशलनालाई कलर सामग्री वा 
पदाथछको रूपमा प्रयोग गररन्र् भने, यसलाई 
प्रशोधन वातावरणमा थोरै मात्रामा अनुमयत 
ददइन्र्। तर स्पाइरुशलना पाउिरलाई कफी 
बारमा स्मदूीमा एक मात्रको रूपमा थप्न 
सककिँ दैन। अको उदाहरण कोकोनट िारकोल 
स्वीकृत खाना (नररवल) बाट शसजछना गररएको 
भए तापयन यसलाई यनषेध गररएको र्। 

यी प्रकारका शभन्नताहरूले कुन उत्पादनहरूलाई 
सामग्री वा पदाथछहरूको रूपमा अनुमयत ददइन्र् 
र कुनलाई ददिँइदैन भनेर यनधाछरण गनछ कठीन 
बनाउन सक्र्। यसका कारण, जबसम्म 
उत्पादकले सेन्टर फर फूि सेफ-टाइ एण्ि 
एप्लाइि न्यदूिशन (CFSAN) वा FDA बाट 
आफ्नो उत्पादनलाई सामग्री वा पदाथछको रूपमा 
स्वीकार गररएको र् भनी एउटा पत्र उत्पादन 
गनछ सक्दैन,् तबसम्म यसलाई खाद्य सेवा 
सवुवधामा प्रयोग गनछ अनमुयत ददिँइदैन। थप 
एडिदटभ जानकारीका लाचग,    

 https://www.fda.gov/food/food-
ingredients-packaging/determining-
regulatory-status-food-ingredient.  
 

यस समयमा FDA-अनमुोददत नभएका केही 
सामग्री वा पदाथछहरूमा यनम्न समावेश र्न:् 
• सकिय गररएको काबछन/िारकोल 
• काभा पाउिर (खानामा थप्न सककिँ दैन  

तर पूरै जरालाई चियाको रूपमा पकाउन 
सककन्र्) 

• नाइिाइट्स/नाइिेट्स (यतनीहरू उचित मात्रामा 
प्रयोग भइरहेका र्न ्भनी कुन ैशभन्नता बबना 
सयुनश्श्ित गनछ) 

• ताजा फलफूल र तरकारीहरूमा सल्फाइटहरू 
जनु कािँिो बनाउनका लाचग हो 

• कुन ैपयन रूपमा Kratom 

• यनलो कमल (यनलो पानी शलली,  
स्क्याि यनलो शलली) 

• सही तररकाले लेबल लगाइएको/लेबल 
नलगाइएको उत्पादनहरू 

खानामा शसध ैथप्नका लाचग स्वीकृत भएका 
केही उत्पादनहरू यनम्न हुन:् 
• MCT नररवलको तेल 
• ओरेगन उत्पादनकताछहरूबाट CBD तेल 

(अन्य राज्यहरूको उत्पादनले ओरेगन 
आवश्यकताहरू पूरा गरेको देखाउनुपदछर्) 

 
अपरेटरहरूले खानामा थप्ने कुन ैपयन 
उत्पादनहरूका लाचग "चिन्ता कम गने" वा "रक्त 
िाप कम गने" जस्ता स्वास््य दाबीहरू गनछ 
सक्दैनन।् 

सवुवधास्थलहरूले आफ्नो मौशलक, अिुण्ण 
प्याकेश्जङ्गमा प्याकेज गररएका पूरकहरू बबिी 
गनछ सक्र्न,् तर यतनीहरूलाई शसध ैखाद्य 
वस्तुहरूमा थप्न सक्दैनन।् 

सामग्री वा पदार्थहरू 
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सामग्री वा पदार्थ। 
(1) "खाद्य सामग्री वा पदार्थ" को अथछ 
संघीय खाद्य, औषचध र कस्मेदटक ऐन,  
§201 (हरू) र 21 CFR170.3(e)(1) मा 
उल्लेख गररएको र्। 
(2) "कलर सामग्री वा पदार्थ" को अथछ 
संघीय खाद्य, औषचध र कस्मेदटक ऐन 
§70.3(f) मा उल्लेख गररएको र्। 
 
3-202.12 सामग्री वा पदार्थहरू। 
खानामा अस्वीकृत खाद्य सामग्री वा 
पदाथछहरू वा सामान्यतया 21 CFR 181-186 

मा उश्ल्लखखत मात्रा र 9 CFR उप- भाग  
C खण्ि 424.21 (b) मा उश्ल्लखखत मात्राहरू 
नाघ्ने सरुक्षित वा पूवछ प्रयतबश्न्धत पदाथछहरू 
भयनने खाद्य सामग्री वा पदाथछहरूसिँग 
सम्बश्न्धत 21 CFR 170-180 मा उश्ल्लखखत 
मात्राहरू नाघ्ने सामग्रीहरू हुन सक्दैनन ्
खाद्य सामग्री र ववककरणका स्रोतहरू वा 
कीटनाशक अवशषेहरू जुन 40 CFR 180 

खानामा कीटनाशक रसायनहरूका लाचग 
सदहष्णतुा र अपवादहरूमा यनददछष्ट 
प्रावधानहरूभन्दा बढी र्न।् P 
 

जनस्वास््य कारणहरू: 
 

खाद्य सामग्री वा पदाथछहरू भनेको प्रत्यि 
वा अप्रत्यि रूपमा खानाको घटक बन्ने 
पदाथछ हुन।् अत्यचधक मात्रा उपभोक्तालाई 
हायनकारक हुन सक्ने हुनाले यतनीहरू किा 
रूपमा ववयनयशमत हुनुपर्छ। अनावश्यक 
प्रदषूक वा अवशषेहरूले पयन खाद्य 
आपूयत छमा आफ्नो मागछ फेला पार्छन।् यी 
रसायनहरूका लाचग तोककएको सदहष्णुता वा 
सुरक्षित सीमाहरू ववषाक्तता अध्ययन र 
खपत अनुमानहरूमा आधाररत जोखखम 
आङ्कलनसम्बन्धी मूल्याङ्कनद्वारा यनधाछरण 
गररन्र्। 
 
खाद्य र कलर एडिदटभहरूलाई संघीय खाद्य 
वा कलर एडिदटभ यनयम, एक प्रभावकारी 
खाद्य-सम्पकछ  अचधसूिना वा यनयम रु्टको 
थ्रेसहोल्िको अनुपालनमा प्रयोग गनुछपर्छ। 
त्यस्ता यनयमहरू, सूिनाहरू र रु्टहरू 
सामान्यतया तीन भागहरू शमलेर बनेका 
हुन्र्न:् पदाथछको पदहिान, शुद्धता वा 
भौयतक गुणहरू सदहत ववशशष्टताहरू र 
प्रयोगका सतछहरूमा सीशमतताहरू। खाद्य वा 
कलर सामग्री वा पदाथछको प्रयोग 
अनुपालनमा हुनका लाचग, प्रयोगले सबै तीन 
मापदण्िहरूको पालना गनुछपर्छ।  

जुलाई 2021  

"प्राकृतिक" वा "जैववक" उत्पादनहरूलाई खाद्य 
सामग्रीहरूको रूपमा प्रयोगका लागग स्वचाललि 
रूपमा स्वीकृि गररएको छैन 

https://www.fda.gov/food/

