
 

 

 

 

 



ROTEIRO LENHA NO FOGÃO 

Comida e Cultura 

15 a 18/06/17 

 

Aproveitaremos o feriado de Corpus Christi para uma viagem saborosa pelos caminhos 

do sul de Minas, onde nos encontraremos com cozinheiras e cozinheiros que fazem 

parte da pesquisa de mestrado de Juliana Venturelli e também são ilustres 

personagens do livro “Lenha no fogão: entre prosas e receitas”. 

No roteiro são previstas visitas às casas das pessoas, onde além de provarmos das 

delícias mineiras, vivenciamos a hospitalidade, que faz desse povo um referencial na 

gastronomia tanto em seus aspectos culinários, culturais e, sobretudo, em sua forma 

de receber e compartilhar afetos na cozinha. 

Aviso aos vegetarianos: Teremos várias opções no cardápio do roteiro! 

15/06- quinta-feira:   

Saída do Rio de Janeiro- ponto de encontro: Largo dos Leões/ Humaitá  (parte da 

tarde- horário a confirmar) 

Chegada em São Lourenço. Jantar de boas vindas na Vila Chico* 

*Será servido um jantar para hóspedes e não hóspedes. Os não hóspedes podem 

pegar taxi depois para se dirigirem ao seu local de hospedagem. 

16/06- sexta-feira  

 6h- passeio de balão* (opcional)- uma oportunidade de sentir o amanhecer  da cidade 

de São Lourenço vista de cima! 

*O valor por pessoa é de R$400,00. Crianças de 3 a 10 anos pagam R$200,00 para 1 

hora de vôo. Ao final do passeio é servido um café colonial já incluído no valor. 

  Para quem não for ao passeio de balão, a manhã será livre para passeio e 

banhos no Parque das Águas, compras de produtos regionais no Mercado 

Municipal, feirinha de roupas ao lado do Parque, etc. 

 

 



11h- saída para Maria da Fé 

12h às 13h- almoço no Restaurante Dona Marta 

13h às 14h- visita às oliveiras na Fazenda Maria da Fé. 

14h às 15h- visita à oficina “Gente de fibra” 

15h às 16h- um dedo de prosa com Geninho e Dona Estela 

17h- visita ao Ateliê do designer Domingos Tótora 

18h- volta para São Lourenço 

21h- Jantar no Bistrô SOPA DE PEDRINHAS, da cozinheira italiana Cecília Marvulli 

 

17/06- sábado 

9h- partimos para Cruzília, casa da HILMA 

10h- Oficina e degustação de bala de coco com Hilma 

11h- partimos para São Vicente de Minas 

12h às 14h- almoço no restaurante Forno Quente, do cozinheiro Dito. 

14h- partimos para Serranos. 

15h às 18h- lanche da tarde feito pelas cozinheiras Lurdinha, Cida e Gracinha + oficina 

de pão de queijo no Casarão da Neusa + visita à exposição de artesanatos e produtos 

locais + visita ao moinho do Chico Marques. 

18h- volta para São Lourenço 

20h- Chegada em São Lourenço e noite livre.  

18/06- domingo 

Manhã livre para: Passeio de Maria Fumaça*, passeio e banhos no Parque das Águas, 

compras de produtos regionais no Mercado Municipal, feirinha de roupas ao lado do 

Parque, etc. 

*o trem parte às 10h da Estação. Recomenda-se chegar 15 minutos antes. 

12h- saída de São Lourenço para a Fazenda São José da Vargem 

13h às 15h- Almoço feito por Miloca e equipe e visita guiada no casarão histórico 

conduzida por Marita. 



15h- Saída para Rio de Janeiro 

21h- chegada no Rio de Janeiro 

 

Acompanhe novidades do roteiro em: https://www.facebook.com/lenhanofogao 

Reservas e valores: 

Valores para quem sai do Rio de Janeiro na VAN* oficial do Roteiro: 

O valor do pacote de viagem (sem hospedagem) é R$894,00 por pessoa divididos em 3 

parcelas de R$ 298,00 e inclui: 

 Transporte de ida e volta para o Rio de Janeiro + visitas e transporte do roteiro+ 

refeições** e oficinas culinárias. 

*Grupo mínimo de 10 pessoas  

**exceto os 2 jantares em 2 noites (São Lourenço) 

Valores para quem vai de outra cidade (ponto de encontro em São Lourenço) 

O valor do pacote de viagem (sem hospedagem) é R$684,00 por pessoa divididos em 3 

parcelas de R$ 228,00 e inclui: 

 Visitas e transporte do roteiro+ refeições* e oficinas culinárias. 

*exceto os 2 jantares em 2 noites (São Lourenço) 

Formas de pagamento: 

 Primeira parcela: até o dia 25/04/2017 

 Segunda e terceira parcelas: 25/05 e 25/06  

 

Sugestões de hospedagem: (comunicar no ato da reserva que vai para o Roteiro 

Lenha no Fogão) 

 Pousada Vila Chico- (Alexandre)- 3 diárias com café da manhã para casal no 

chalé  = total R$ 1.215,00 ou na suíte = total R$ 1.050,00 

www.vilachico.com.br / reservas@vilachico.com.br 

 Pousada do Chico- 3 diárias com café da manhã para casal = total R$ 660,00 

www.pousadadochico.com.br 

http://www.vilachico.com.br/
mailto:reservas@vilachico.com.br
http://www.pousadadochico.com.br/


A Pousada do Chico é gerenciada pela Vila Chico e conta com acomodações mais simples. O 

capricho na limpeza e na organização são os mesmos, além do café da manhã que tem o 

melhor pão de queijo da cidade! 

Observações:  

1. Valores de hospedagem diferenciados sob consulta para crianças e para pessoas que 

queiram ficar em quartos individuais, duplos ou triplos. 

2. Por se tratar de uma cidade com alto potencial turístico, há inúmeras pousadas e 

hotéis, os quais podem ser escolhidos livremente por quem vai ao roteiro.  

 

 

 


