
 
FOOD GRADE & HEALTH CERTIFICATE 
CERTIFICADO DE SAUDE E DE QUALIDADE ALIMENTAR 
 
A quem possa interessar: 
 
Pelo presente confirmamos que o lúpulo e o extrato de lúpulo do Chef Yakima - Hopunion (YCH 
HOPS) são utilizados primariamente como ingredientes para proporcionar amargor e caráter 
lupuloso a cervejas e não são nocivos à saúde. 
 
Mais especificamente, certificamos pelo presente, que os produtos aqui referenciados: 

• Estão em conformidade com a legislação/os regulamentos vigentes de segurança 
alimentar dos EUA e da UE e especificamente, a Diretiva de CE 396/2005 em relação a 
resíd uos de pesticidas, teor de metais pesados, radioatividade e qualquer legislação de 
emenda, e que são geralmente reconhecidos como produtos seguros (GRAS) conforme 
o regulamento 21 da FDA dos EUA. 

• Estão em conformidade com a Diretiva 178/2002 da CE em relação à segurança e 
rastreabilidade de alimentos. 

• São isentos de GMO e em conformidade com todas as leis/regulamentos vigentes dos 
EUA, da UE e de outros países. Mais especificamente, são considerados NÃO 
geneticamente modificados e NÃO derivados de organismos geneticamente 
modificados conforme as definições da Diretiva 1829/2003 da UE sobre a alimentação 
humana e animal geneticamente modificada e a Diretiva 1830/2003 sobre a rotulagem e 
rastreabilidade, e qualquer legislação de enmenda. 

• São isentos de alergénios e em conformidade com a legislação re lacionada em vigor 
na UE e nos EUA. Mais especificamente, não contêm qualquer componente alergênico 
relacionado no Anexo III Bis da Diretiva 2003/89 da CE, de 10 de novembro de 2003. 

• Estão em conformidade com a Diretiva 1907/2006 da CE (REACH). 
• O lúpulo e os extratos de lúpulo da YCH HOPS estão em conformid ade com os códigos 

de tarifação alfandegária 1210 2010 e 1302 1300, respectivamente. 
 
Além disto, os pellets de lúpulo e extratos de lúpulo da YCH HO PS são considerados 
ingredientes naturais, produzidos a partir de lúpulo saudável cultivado em terra sem resíduos 
de an imais e/ou lodo de águas residuárias, sem qualquer dano nocivo ou doença que 
requerem quarentena, e são fabricados sem o uso de aditivos ou métodos sintéticos ou 
artificiais. 
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