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   'טע יארטאג פון טראנספארמעטיווע טעיסט ניו יארק פראגראם10גאווערנער האקול מעלדט 
  

מיליאן אין   $100ניו יארק'ס הויפט עס לאקאל, טרינק לאקאל פראגראם האט צוגעשטעלט איבער 
 עקאנאמישע איינפלוס  

  
אפען הויז ביי די פינגער לעיקס באגריסונג צענטער ברענגט ארויס ניו יארק סטעיט פארמער און  

  אגריקולטורישע פראדוצירער און רעגיאנאלע טוריזם פארשלאגן
  

   2023ן פייערונגען פלאנירט ביים טעיסט ניו יארק מארקעטס דורכאויס די שטאט אין רייע פו
  
  

יעריגע יארטאג פייערונגען פאר   10גאווערנער קאטי האקול האט היינט געלאזט אין קראפט די סטעיט'ס 
טעיסט ניו יארק, ניו יארק'ס אפיציעלע 'עס לאקאל, טרינק לאקאל' פראגראם, ביי א ספעציעלע אפן הויז  

די געמיש און  ביי די פינגער לעיקס אויפנאם צענטער אין גענעווע. די געשעעניש האט באוויזן 
פארשידנארטיקייט פון ניו יארק סטעיט'ס פארמער און עסן און טרינקען פראדוצירער, ווי אויך רעגיאנאלע 

טוריזם דעסטינאציעס. די היינטיגע פייערונג האט אפגעצייכנט די ערשטע אין א רייע פון אווענטן וואס 
יאר מילשטיין און די פראגראם'ס  -10 2023זענען פלאנירט דורכאויס די סטעיט אין אנערקענונג פון די  

מיליאן אין עקאנאמישע אימפאקט צו ניו יארק סטעיט   $100ערפאלג, וועלכע האט געברענגט איבער 
 פראדוצירער.  

  
"דורכאויס די לעצטע צען יאר, איז פארזוך ניו יארק געווארן אן אנערקענטע מין באוואוסט פאר  

"פארזוך ניו יארק איז א   האט גאווערנער האקול געזאגט.קוואליטעט, שעפערישקייט, און אייפער," 
יג די בעסטע  הויפט פון אונזער מיסיע צו ארויפברענגען ניו יארק'ס פארמער און פראדוצירער, באווייזנד

עסן, טרינקן, און געשאנק פראדוקטן פון ביזנעסער אין יעדע ווינקל פון אונזער גרויסע סטעיט. איך בין  
יעריגע יארטאג היינט און קוק פאראויס  -לאנג פייערונג פון טעיסט ניו יארק'ס צען-שטאלץ צו מעלדן די יאר

  פון אונזער לאקאלע ניו יארקער פראדוקטן."  צו פארזעצן צו העלפן אונזער אגרי ביזנעסער און די לענג
  

  70טעיסט ניו יארק איז זייער געוואקסן זייט איר גרינדונג און פראדוקטן קען מען יעצט געפינען אין כמעט  
רעגיאנאלע אויפנאם צענטערן, לופטפעלדער,   11פלעצער דורכאויס ניו יארק סטעיט, אריינגערעכנט די  

צענטער און נאך. דורכאויס די לעצטע צען יאר האט טעיסט ניו יארק זיך  סטעיט פארקס, די דזשאביץ 
ארינע און די בלויע קרייץ ארינע, און   MVPאויך צוזאמגאפארט מיט הויפט ספארטס פלעצער, אזוי ווי 

געפארמט שותפותער מיט הויכגעשעצטע אוונט ארגאנעזירער צו ברענגן טעיסט ניו יארק פראדוקטן צו  
וועלט אוניווערזיטעט שפילן אין די   FISU  2023טור, די  PGAאוונטן אזוי ווי די  הויפט ספארטס

  סאראטאויגע געיעג קורס.
  

די היינטיגע עפענונג פייערונג אוונט ביי די פינגער לעיקס אויפנאם צענטער ברענגט צוזאם רעגיאנאלע 
צו די ניו יארק פארמער און  ארגיקולטורעל, טוריזם, און שטיצנדע שותפים צו אויפנעמען באזוכער 



פראדוצירער וועמענס פראדוקטן מען קען באקומען ביי די אויפנאם צענטער. פארקויפער וואס זענען ביי  
 Smokin' Tails Distillery, Red Jacket Orchards, Muranda Cheese, 4J'sדי אוונט רעכנט אריין 

NVR Specialty Sauces, 3 Brothers Wineries, Fulkerson Winery, Arbor Hill Grapery & 
Winery, Syrup a'La Rue, Brewery Ardennes, Geneva Reads, Karma Sauce, the 

Gourmet Butter Shop, Mama's Got You Catering, Green Heart of the Finger Lakes  און ,®
New York Kitchen נט אראפ אלע פראצע 10. ווי אויך, טוט די אוינאם צענטער פארשלאגן

אייז קריעם, און די געלעגענהייט צו געווינען א ספעציעלע אומזיסטע קארב אין  $0.99איינקויפונגען,  
  יעריגע מילשטיין.-10פייערונג פון די 

  
, טוט די טעיסט ניו יארק מארקעט ביי די פינגער לעיקס אויפנאם צענטער  2018ערשט געעפנט אין 

פט טרינקן, אגריקולטור, און קאכן פארקויפער צו הייבן עסן און טרינקן  ארבעטן נאנט מיט ארטיגע קרע
פראדוצירער פון די פינגער לעיקס געגנט און פון דורכאויס די שטאט. זייט איר עפענונג, האט די אויפנאם 

פארקויפער.   280ניו יארק פראדוקטן צו די מארקעט פון איבער  1,900צענטער אריינגעברענגט איבער 
פראצענט   1.7, א $430,000, האט די אויפנאם צענטער פארקויפונגען צוגעקומען נאנט צו  2022אין 

באזוכער האבן זיך אפגעשטעלט צו  235,600וואוקס פון דורכאויס די פריערדיגע יאר, און איבער  
  דורכלעבן די בעסטע פון ניו יארק סטעיט.

  
יאר, האט טעיסט ניו    10"פאר  געזאגט,סטעיט אגריקולטור קאמיציאנער ריטשארד א. באל האט 

פון קעז און אייז קריעם צו   -יארק ארויסגעברענגט אלע בעסטע פראדוקטן ניו יארק האט פארצושלאגן 
דזשעם און דזשעליס, מעיפל סיראפ, קרעפט טרינקן, קענדיס, און אפילו געשאנק פראדוקטן אזוי ווי  

אזא גרויסע איינפלוס אויף אונזער פראדוציער, און   לעכט און זייף. די פראגראם האט געהאט געמאכט
געהאלפן ארויסצוווייזן זייער שווערע ארבעט און אריינברענגען נייע איינקויפער צו זייער פראדוקטן. איך  

בין פרייליך צו פייערן צען יאר פון טעיסט ניו יארק דאס יאר און קוק פאראויס צו א פרייליכע יאר וואס  
  קומט." 

  
 און קאמיציאנער האופ קנייט האט געזאגט, CEOער סטעיט דעוועלאפמענט פרעזידענט, עמפיי

"גראטולאציע צו אלע יעצט ווען מיר פייערן צען יאר פון די טעיסט ניו יארק פראגראם. די באטעמטע עצה  
איז  קוואליטעט אגריקולטור פראדוקטן און -האט סערווירט צו ארויסווייזן אלע פון די סטעיט'ס הויפט

אויפגעוויזן צו זיין זייער ערפאלגרייך, וואקסנדיג די טוריזם אינדאסטריע און העלפנדיג די אויבנאויף  
  עקאנאמיע פון ניו יארק סטעיט." 

  
"די סיטי פון גענעווע האט די כבוד צו  גענעווע סיטי פארוואלטער עמי הענדריקס האט געזאגט, 

יערונג. מיר אנערקענען די מעגליכקייט צו ווייזן די ארבעט פון  לאנג פי-אויפנעמען די עפענונג פאר די יאר
אונזער לאקאלע פארמער און פראדוצירער צו באזוכער פון ארום די וועלט דורכאויס די טעיסט ניו יארק  
צוזאמארבעט. גראטולאציעס צו אלע יעצט ווען מיר פייערן די צענטע געבורטסטאג פון א שותפות וואס  

  מת צו ווייזן פארוואס ניו יארקער זענען אזוי שטאלץ צו עסן און טרינקען לאקאל." ערלויבט אונז בא
  

"די פינגער  דזשעניפער קוים, מארקעט פארוואלטער, פינגער לעיקס אויפנאם צענטער האט געזאגט, 
- רלעיקס אויפנאם צענטער טיעם האט די כבוד צו ווערן אויסגעוועלט אלץ די עפענונג לאקאציע פאר די יא

לאנג טעיסט צענטע פייערונגען. צו זיין א טייל פון די טעיסט ניו יארק פראגראם איז א באפרידונגע  
איבערלעבעניש יעצט ווען מיר ווייזן די ברייטהארציגקייט פון ניו יארק סטעיט, קאנצענטרירנדיג אויף די  

ס מיר ווייזן געברענגט געווארן  פון די פראדוקטן ווא  %65פינגער לעיקס ראיאן. זינט איר עפענונג, זענען 
פון פארקויפער פון אונזער ראיאן. אויב איר האט נישט באזוכט די צענטער, טוען מיר אייך מוטיגן עס צו  

אין די זומער חדשים   -טון יעצט ווען מיר שטעלן צו א קאווע געטריישאפט פראגראם, ביר פארזוכונגען און 
  אה האבן פון א סענדוויטש און דערפרישנדע געטראנק." דרויסנדיגע לעיקסייד בענקלעך צו הנ -
  



"די  האט געזאגט,  CEOוואלערי קנאבלאך, פינגער לעיקס באזוכער פארבינדונג פרעזידענט און 
פארבינדונג צווישן אונזער טוריזם אינדאסטריע און גוטע 'פארזוכן פון ניו יארק' ווערט פארגעשטעלט ביי  

פאסירן ביי די פינגער לעיקס אויפנאם צענטער אין גענעווע. אלץ א הויפט לאקאציע פאר  וואס טוט יעצט 
טעיסט ניו יארק, טוט די פינגער לעיקס אויפנאם צענטער אויפנעמען באזוכער צו די פילע און די געמיש  

לערנען מער   פון די פראדוקטן געמאכט אין ניו יארק. די קומענדיגע שריט פאר פילע באזוכער איז צו וועלן
איבער וואו די פראדוקטן ווערן געמאכט און ווער האט זיי געמאכט. אלץ אן אויפנאם צענטער, טוט די  

גרופע פרייליכערהייט מיטטיילן אינפארמאציע איבער די וואס מאכן עס און די פלעצער צו גיין באזוכן און  
באזוכן, און זוכן אונזער פראדוקטן ביי זיי   פארזוכן מער. באזוכער פארלענגערן זייער בלייבן, קומען צוריק 

  אינדערהיים. טעיסט ניו יארק איז א געווינס פאר אונזער לאקאלע עקאנאמיע." 
  

"רעד   נאטאלי בעריס, פארם געשעפט פארוואלטער, רעד דזשעקעט ארקארדס האט געזאגט,
ו יארק זייט איר אנפאנג.  דזשעקעט ארקארדס זענען געווען שטאלצע שטיצער און שותפים מיט טעיסט ני

ווייזנדיג קליינע, פארשידנארטיגע פראדוקטן דורכאויס ניו יארק סטעיט, האט טעיסט ניו יארק געהאלפן  
יאר, און צו די    10פילע וואקסן אין די אינדוסטריע. מיר הייבן אונזער גלאז )פון זאפט( צו פייערן 

  ." 10קומענדיגע 
  

"מיר האבן די  גרין הארץ פון די פינגער לעיקס® האט געזאגט,  דזשעפרי ה. וועלס, אייגנטומער,
יעריגע פייערונג אוונט. דאס איז ספעציעל באדייטנד פאר  -10כבוד צו זיין א טייל פון טעיסט ניו יארק'ס 

צייטיגע פארקויפער ביי די  -אונז זייט מיר האבן געהאט די וואונדערליכע געלעגענהייט צו זיין א לאנג
יאר. טעיסט ניו יארק און די גרין הארץ פון   10נגער לעיקס אויפנאם צענטער, פאר זעקס פון די גענעווע פי

זענען, פאר אונז, סימבאליש פון אלעס גוט וואס אונזער סטעיט און ראיאן האבן צו   ®די פינגער לעיקס
  פארשלאגן." 

  
ווענעסע פעטראסיען, פראגראם אנפירער, קארנעל קאאפערטיוו עקסטענשען סאליווען קאוינטי האט  

יעריגע יארטאג פון טעיסט ניו יארק טוט אנצייכענען צען יאר פון איבערגעגעבנקייט צו  -10"די געזאגט, 
ס האט געהאט  ניו יארק'ס אגריקולטורעל סעקטאר. מיר זענען דאנקבאר פאר די פאזיטיווע איינפלוס ע

אויף די פארמער און פראדוצירער אין אונזערע געמיינדעס דורכאויס די סטעיט. די פראגראם איז א 
צייכענונג צו די שטארקייט פון צוזאמענארבעט און שותפות, און מיר נעמען זיך אונטער צו פארזעצן צו  

וואס קומען. זייענדיג א טייל און  סערווירן אונזערע פארמער און לאקאלע קליינע ביזנעסער אין די יארן 
דערגרייכן דעם מילשטיין דורכאויס אונזער אנפירונג פון די האדסאן וועלי | קעטסקילס אויפנאם צענטער  

, זענען מיר שטאלץ פון אלעס וואס איז געווארן דערגרייכט און מיר קוקן  ShopTasteNY.comאון 
  וואס מיר סערווירן." פאראויס צו שאפן נאך מער געלעגנהייטן פאר אלע 

  
"מורענדע קעז איז געווען א שטאלצע שותף פון  טאם מארעי, שותף, מורענדע קעז האט געזאגט, 

טעיסט ניו יארק זייט איר אנפאנג. די שותפות האט ערלויבט אונזער ביזנעס צו וואקסן. די טעיסט ניו  
ייגנארטיגע געלעגנהייטן דא אין  יארק פראגראם טוט ערמעגליכן באזוכער צו ווערן פארבינדן מיט א

  יאר און מער."  10צענטראלע ניו יארק אין אנדערע פלעצער. ביטע הייבט א גלאז צו די נעקסטע 
  

א רייע פון אוונטן איז פלאנירט דורכאויס די סטעיט צו פייערן טעיסט ניו יארק'ס צענטע יארטאג די יאר,  
דורך די דעפארטמענט'ס שותפים ביי די ניו יארק סטעיט  אריינגערעכנט ביי אויפנאם צענטערן אנגעפירט  

טרווועי אוטאריטעט און די ניו יארק סטעיט אפטיילונג פון טראנספארטאציע. די מילשטיין וועט אויך ווערן  
יאר פון די   10ספעציעלע וועב זייטל וואס ברענגט ארויס מילשטיין אווענטן אין די  געפייערט דורך א

וועט באעהרן די    ShopTasteNY.com סאציאלע מידיע קאמפיינען, און נאך. ווי אויך,, פראגראם
רונג דורך געבן אומזיסטע סטעיטווייד שיפינג די גאנצע יאר און  פייע TasteTurns10#סטעיטווייד 

טע  10ארויסברענגען יעדע ראיאן'ס פראדוקטן מיט ספעציעלע הנחות דורכאויס די חודש פון זייער 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftaste.ny.gov%2Ftaste-nys-10-year-timeline&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C61a4cd4dd56b43eee7e308db15028e2e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638126872969233362%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=k3sKpMjOck9pkxUcH6m8vKHxT1v8eklanaiweX10lK0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftaste.ny.gov%2Ftaste-nys-10-year-timeline&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C61a4cd4dd56b43eee7e308db15028e2e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638126872969233362%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=k3sKpMjOck9pkxUcH6m8vKHxT1v8eklanaiweX10lK0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fshoptasteny.com%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C61a4cd4dd56b43eee7e308db15028e2e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638126872969233362%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zunkVZPkVp%2FQxT3hBidYfeikHS9boSP%2F%2B6PlmI0YG3A%3D&reserved=0


יארטאג פייערונג. די נעקסטע אוונט וועט פארקומען אין די דרום טייל אין מערץ און אינפארמאציע איבער  
  ווען עס ווערט אוועילעבל.  Taste.NY.gov ן ווערן געמאלדן אויףמער אווענטן וועל

  
  וועגן די טעיסט ניו יארק מארקעט ביי די פינגער לעיקס אויפנאם צענטער

די טעיסט ניו יארק מארקעט ביי די פינגער לעיק אויפנאם צענטער געבט הייסע און קאלטע מיטאג  
אפציעס אלעס געמאכט פון פרישע באשטאנדטיילן און פראדוקטן געהאדעוועט און פראדוצירט דורך  

געמאכטע וויין, ביר, און סיידער,  -מארקעט טוט אויך פארשלאגן ניו יארק סטעיטלאקאלע פארמער. די 
גיי צובייסן, און געשאנקן. ווי אויך, טוט די אויפנאם צענטער ארויסברענגען די ראיאן'ס טוריזם  -און-גרעב

יג  קיאסקן פלאצירט דורכאויס, ערלויבנד I Love New Yorkאינדוסטריע, מיט מערערע אינטעראקטיווע 
  .באזוכער צו פארזוכן זייער וויסנשאפט פון די ראיאן אדער אויסשטעלן א רייזע סקעדזשול

  
  וועגן טעיסט ניו יארק

טוט ארויסברענגען די קוואליטעט, געמיש, און עקאנאמישע איינפלוס פון עסן און   טעיסט ניו יארק
טרינקען געוואקסן, פראדוצירט, אדער פראצעסירט אין ניו יארק סטעיט. טעיסט ניו יארק צילט צו שאפן  

פראדוצירער דורך אווענטן, ריטעיל לאקאציעס, און שותפות, אזויווי ביי די גרעיט  נייע געלעגנהייטן פאר 
ניו יארק סטעיט פעיר און די בארקלעיס טורנעמענט ביי בעטפעידזש סטעיט פארק. דורכאויס די לעצטע  

  עסן און טרינקען פראדוצירער אנטיילצונעמען אין   2,000צען יאר, האט טעיסט ניו יארק געהאלפן כמעט 
נייע   311, האבן 2022די פראגראם דורך ריטעיל אויטלעטס, אווענטן, און ספאנסארשיפס. אין 

פראדוצירער אריינגענומען געווארן צו די פראגראם דורך ניו יארק'ס אויפנאם צענטערן. טעיסט ניו יארק'ס  
קסענע און עסן און טרינקען ביזנעסער העלפן אויך די סטעיט פארמער דורך נוצן ניו יארק געווא

  פראדוצירטע באשטאנדטיילן אין זייערע פראדוקטן.
  

###  
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