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ANO ANG  MICROENTERPRISE 
HOME KITCHEN OPERATION 
(MEHKO)?
• Nakabase sa tahanan na maliit na “restaurant”

• Pinapatakbo ng isang residente sa isang pribadong tahanan.
• “Residente ng pribadong tahanan” ay nangangahulugan na ang isang

indibidwal na nakatira sa isang pribadong tahanan kapag hindi sa ibang
lugar ng paggawa o iba pang pansamantalang layunin

• “Pribadong tahanan” ay nangangahulugan na isang residensiyal na gusali, 
kabilang ang isang bahay, apartment o iba pang pag-aari o inuupahan na
espasyo, kung saan nakatira ang mga indibidwal. Dapat ginagawa ang 
MEHKO sa loob ng primaryang tirahan.

• Maaaring mag-alok ng potensiyal na mapanganib na pagkain; gayunpaman, 
lahat ng pagkain ay dapat naihanda, niluto, at inihain sa parehong araw

• Magtinda o mag-donate ng direkta sa mga kustomer sa pamamagitan ng 
pagpick-up, delivery, o pagkonsumo sa mismong lugar

• Maaaring magpatakbo ng outdoor BBQ o outdoor wood burning oven

• Maaring kwalipikado para sa isang alcohol license mula sa Alcohol Beverage 
Control



MGA 
LIMITASYON 
NG MEHKO:

Isang full-time na empleyado, hindi kabilang ang isang miyembro ng pamilya
o miyembro ng sambahayan

Hindi hihigit sa $54,310 ang gross annual sales

Hindi hihigit sa 30 indibidwal na pagkain kada araw at hindi hihigit sa 60 
pagkain kada linggo

Hindi pinahihintulutan na maging isang caterer, isang cottage food operator, 
at wholesaler

Limitado sa isang MEHKO permit kada address

Walang palatandaan na nakapaskil sa labas ng tirahan para sa advertising

Ang advertising ay hindi magagamit ang salitang “catering”.  Kabilang dapat 
ang advertisement sa pangalan ng Enforcement Agency na nagbigay ng 
permit, ang numero ng permit at ang pahayag na ang pagkain ay “ginawa sa
kusina ng tahanan”
Limitado sa Estado na aprubahan ang Internet Food Service Intermediary 
websites at mobile apps



MGA PAGHIHIGPIT SA MENU:

• Hindi makagawa o makapaghain ng hilaw na
gatas o mga produktong hilaw na gatas

• Hindi maaaring maghain o magbenta ng hilaw
na talaba

• Hindi maaaring magsagawa ng paghahanda ng 
pagkain na gumagamit ng espesyal na proseso
na nangangailangan ng plano ng Hazard 
Analysis Critical Control Point (HACCP)

• hal., Smoking o acidifying sa pagkain
maliban sa panlasa, curing, 
fermenting, vacuum packaging, sous vide 
cooking, at ilang partikular na additives



KUSINA SA TAHANAN VS. 
KOMERSIYAL NA KUSINA

• Isang regular na inspeksiyon sa isang taon at dapat nakaiskedyul

• Ipinagbabawal ang pagsusuri sa mga plano ng pamantayan/pagrepaso (istruktura at 
kagamitan) 

• Hindi kabilang sa nakalaang hugasan ng kamay sa lababo sa lugar ng kusina
• Dishwasher at lababo sa kusina ay maaari para sa paghuhugas at pag-sanitize 

sa mga kubyertos
• Standard home appliances ay aprubado, sertipikadong kagamitan ay hindi

kinakailangan
• Inirerekomenda ang mga kinakailangan sa California Retail Food Code 

sanitation ngunit ang MEHKOs ay hindi kabilang sa ilang mga partikular

• Kahalili ng MEHKOs:
• Ang lokal na lungsod (Code Enforcement/Building Department) ay hindi

nagangailangan ng rezone, pagbabawal, o paghihigpit sa layunin ng zoning
• Ang lokal na gusali at sunog ay hindi bumubuo ng pagbabago sa paninirahan

dahil sa ginagamit ang tirahan para sa MEHKO



PAGIGING ISANG MEHKO:

• Kumpletuhin ang aplikasyon, magbigay ng pangsuportang
dokumentasyon at magbayad ng bayarin

• Inisyal na inspeksiyon pagkatapos ng pagrepaso sa
aplikasyon upang mapatunayan sa MEKHO na nakamit ang 
mga kinakailangan at makapagpatakbo ng ligtas

• Ibinibigay ang permit para sa isang taon at hindi maaaring
mailipat

Aplikasyon
at Bayad

Inspeksiyon

Permit



PINAHIHINTULUTAN NG MEHKO
• Menu ng mga pagkain at inumin na iniaalok

• Standard Operating Procedures (SOPs)

• Ang mga residente ay dapat mayroong:
• Palikuran na may lababo na mayroong mainit at malamig na tubig
• Isang lababo, na mayroong mainit at malamig na tubig, upang

malinisan at ma-sanitize ang mga kubyertos at kagamitan. Maaaring
gumamit ng dishwasher.

• Ligtas na inuming tubig
• Patag na lugar ng kusina, at palikuran ay dapat madaling malinisan

• Ang may-ari ng MEHKO ay dapat magtaglay ng Food Safety Certification
• Sinumang kasali sa paghahawak ng pagkain ay dapat mayroong isang Food Handler Card.



PAANO KINOKONTROL ANG MEHKOs?
Pangangasiwa ng DEH:

• Isang regular na inspeksiyon sa panahon ng 12-buwan. Dapat 
nakaiskedyul ang mga operators sa oras na maginhawa para sa kanila

• Karagdagang nakaiskedyul na mga inspeksiyon sa tugon sa reklamo o sa
isang emergency

• Hindi kabilang sa placarding/grading na sistema

• Maaaring humiling ang DEH ng permit na ma-renew taun-taon
Mga Kasamang Ahensiya sa Pangangasiwa (Code Enforcement, Lungsod, Pulisya
at Bumbero, atbp.):

• Palatandaan

• Ingay

• Mga istorbo (labis na pagsisikip, trapiko, isyu sa parking, umaapaw na
basura, atbp..)



BAKIT MAGING ISANG MEHKO? 

•Nagbibigay ng mga ekonomikong oportunidad
• Bumubuo ng kasanayan at kakayahang magtrabaho
• Binabawasan ang mga hadlang sa pagpasok sa food 
entrepreneurship
• Binabawasan ang mga labis na gastos sa
pagpapatakbo ng isang maliit na negosyo sa pagkain
• Tumutulong na itayo ang komunidad
• Pinahuhusay na magkaroon ng opsiyon ng mga
preskong inihandang pagkain na batay sa kapitbahayan
• Nagdaragdag ng katatagan sa ating mahinang
sistema ng pagkain
• Pinapataas ang pangangasiwa sa kaligtasan ng 
pagkain at edukasyon para sa maaaring kasalukuyang
nagpapatakbo ng walang permit



Department of Environmental Health
Consumer Protection Division

1555 Berger Dr.
Suite 300

San Jose, CA 95112
PH: 408-918-3400

Email: MEHKO@deh.sccgov.org
www.ehinfo.org

mailto:MEHKO@deh.sccgov.org
http://www.ehinfo.org

	MICROENTERPRISE HOME KITCHEN OPERATIONS�(MEHKOs)
	ANO ANG  MICROENTERPRISE HOME KITCHEN OPERATION (MEHKO)?
	MGA LIMITASYON NG MEHKO:
	MGA PAGHIHIGPIT SA MENU:
	KUSINA SA TAHANAN VS. KOMERSIYAL NA KUSINA
	PAGIGING ISANG MEHKO:
	PINAHIHINTULUTAN NG MEHKO
	PAANO KINOKONTROL ANG MEHKOs? 
	BAKIT MAGING ISANG MEHKO? 
	Slide Number 10

