
 

 
 

 

Roteiro gastronômico – Rota do azeite 
 

Neste roteiro você terá a 
oportunidade de conhecer o 
produtor de azeites artesanais 
Olibi, que está presente na região 
desde o ano de 2011. 
 

 
  

 

A visita se inicia as 10:00h e tem 
aproximadamente 2 horas de duração.  
 

  

Nessa visitação você irá 
caminhar entre as oliveiras, 
espalhadas em uma enorme área 
de 13 hectares, aprendem sobre os 
desafios da olivicultura e como foi 
o processo de adaptação dessa 
árvore em solo brasileiro.  

 
  



        No final do passeio será 
mostrado como se produz um 
azeite extra virgem artesanal e 
será ensinado como se deve 
degustar e também reconhecer 
um produto de qualidade. 

 
  

 

Essa será uma experiência 
agradável, cheia de aprendizados 
gastronômicos e conhecimentos 
ambientais. 
 

  
Após a visitação o grupo escolherá o local para almoçar. As 

opções são: 
  

 

Restaurante Casal Garcias 
 

  

          Localizado no Vale dos 
Garcias, o restaurante oferece um 
cardápio com várias opções, como 
truta defumada, massas, 
omeletes, entre outras opções. 
Tudo isso com a contemplação 
para a vista privilegiada da 
belíssima cachoeira dos Garcias. 

 
  



 

          Complexo de cachoeiras do Vale 
dos Garcias – Para os Interessados, o 
guia poderá levar você para uma breve 
visita em uma das cachoeiras mais 
belas de Aiuruoca. 

 

  

Restaurante Tia Iraci 

 
  

 

          Localizado no Vale do Matutu, 
onde para chegar até o restaurante 
será necessário realizar uma pequena 
caminhada leve de aproximadamente 
1km por um bosque repleto de natureza 
em abundância.   

          O restaurante oferece 
comida típica mineira, podendo 
ser buffet livre ou prato feito. 
Dentre esta variada opção 
podemos citar algumas como: 
galinha ensopada, costelinha de 
porco, lasanha de espinafre, 
aipim, torresmo e alho frita e 
sempre uma boa opção para os 
vegetarianos (exemplo:  a famosa 
moqueca vegana da tia Iraci).   
  

  



        O guia também apresentará 
toda história do casarão do 
Matutu e levará os interessados 
até o Poço das Fadas em uma 
caminhada leve de 
aproximadamente 10 minutos. 

 
  

 

 
       Neste local existe uma associação 
chamada AMA, onde é possível adquirir 
lindos artesanatos e produtos orgânicos 
produzidos pelos próprios membros da 
cooperativa local. 

  
Para finalizar seu dia com chave de ouro, iremos visitar os dois principais 
empórios da cidade: 

 

Emporium Daia 

Armazém Macieira 

 
  

 


