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Viagem pela cozinha
e pelos alambiques

tradicionais mineiros

Pamela Mascarenhas
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fácil identifi car um mineiro: a simpatia 
gratuita, a paixão pela boa gastronomia 
e o orgulho pela cachaça artesanal – 
mesmo que ele não beba. É comum 
ser recebido na casa de um morador 
local com uma mesa de bebidas e pe-
tiscos interessantes, para fi car trocando 
ideias por horas; e a mesa só se desfaz 
na hora da próxima refeição. Agora 
imagine uma extensão desse costume 
na rua: o botequim! Belo Horizonte 
é conhecida mundialmente como a 
capital dos botecos e a frase “BH não 

tem mar, mas tem bar”, pode ser ouvida com frequência por 
quem visita a cidade. A sala de todo mineiro é na cozinha.

A mais famosa dos botecos, a cachaça, foi considerada 
patrimônio líquido da região. Enquanto São Paulo é líder 
na produção de cachaça industrial, Minas é líder na de 
cachaça artesanal, são 8.500 alambiques que produzem 
cerca de 250 milhões de litros por ano – número que re-
presenta 50% da produção nacional. Foram mais de 300 
anos de empenho na arte de fabricar cachaça. Com uma 
participação tão importante na vida do estado, a bebida já 
faz parte da cultura mineira e merecia uma atenção maior.

Se a Argentina tem um roteiro do vinho, o México da 
tequila e a Escócia do Scotch, por que não existir uma 
rota da cachaça em Minas, que ajudaria a contar a história 
da construção de nosso país e que, com tantos sabores e 
aromas, proporciona uma verdadeira viagem gustativa. Pois 
bem, a Belotur – empresa de turismo da capital – criou o 
Cachaçatur - Roteiro da Cachaça Artesanal Mineira, em 
setembro deste ano, que possibilita ao visitante conhecer 
tudo sobre a bebida, que já foi símbolo de liberdade e 
resistência à dominação portuguesa.

O preconceito com a cachaça no Brasil sempre foi 
muito forte, os que bebiam costumavam ser apontados 
como marginais desocupados. Essa discriminação é fruto 
principalmente da falta de formalização do mercado, do 
descompromisso com a qualidade do produto, pecado 
que as cachaças participantes do roteiro não cometem. 
Elas seguem uma lei própria que determina o padrão de 
identidade e as características do processo de elaboração 
da bebida. Até as mulheres que não costumavam beber 
por vergonha, agora ganham artigos em jornais que dis-
sertam sobre o crescimento do público feminino. Além 
disso, a cachaça se tornou, defi nitivamente, uma bebida 
de elite. Porém, poucos conhecem sua história ou sabem 

escolher a certa para seu paladar ou para seu bolso.
Além da cachaça, Minas tem também uma forte tradição 

gastronômica. E nada mais cabível do que unir as duas 
paixões mineiras para oferecer um novo circuito turístico 
de lazer, com qualidade. Nos 16 bares e restaurantes, 
quatro lojas de bebidas e três alambiques do roteiro, é 
possível encontrar profi ssionais treinados para dar dicas 
úteis aos visitantes.

O roteiro da cachaça é bem fl exível, são diversas opções 
e, considerando a difi culdade de sair de um estabelecimento 
para o outro – a vontade que dá é de só sair no dia seguinte 
–, é preciso dispor de muito tempo para fazer o roteiro 
completo. Porém já é possível sair satisfeito com uma 
versão mini. É tudo muito agradável: pratos deliciosos, 
ambientes aconchegantes e charmosos e múltiplas opções 
de cachaça para todos os gostos e fi nalidades.

Para quem não sabe, há uma diferença entre a cachaça 
envelhecida, para degustação, e a branca, ideal para fazer 
drinques de todos os tipos. Ao longo do roteiro, é possível 
aprender tudo sobre a produção delas e ainda escutar dicas 
dos mineiros pelos botecos. Cada um tem uma informação 
nova para dar e uma marca preferida. 

Todos os participantes tiveram que seguir critérios 
preestabelecidos para fazer parte do roteiro e garantir a 
qualidade do produto turístico. Cada bar ou restaurante 
oferece, por exemplo, uma carta com no mínimo 50 
cachaças artesanais e um prato produzido com a bebida. 
Escolhemos quatro bares para visitar em uma sexta à 
noite e um alambique para passar a manhã e a tarde de 
sábado.  No fi nal, percebeu-se que o ideal seria visitar 
o alambique antes, para aprender tudo sobre cachaça, e 
depois visitar os bares e restaurantes. Mas, de qualquer 
forma, o trajeto inverso também é interessante.

Os escolhidos, mais por critérios geográfi cos do que 
outra coisa, foram o Via Cristina, cuja fama chega a outros 
estados brasileiros; o Inusitado, com sua gastronomia de 
altíssima qualidade; o Alambique Butiquim Mineiro, o 
mais pop de todos; e o Clube Mineiro da Cachaça, que 
ganha qualquer um pelo charme da decoração e o astral 
descontraído. O alambique escolhido foi o Parque Vale 
Verde, uma experiência à parte, tudo ali contribui para 
uma sensação maravilhosa tanto para os adultos quanto 
para as crianças que acompanham os pais. 

Vale lembrar que é importante estar com o organismo novo 
em folha antes de começar a peregrinação e adotar a garrafi -
nha de água como companheira de aventuras, para se manter 
hidratado. O resto é puro prazer para o paladar e os olhos.  
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Iniciamos o roteiro às 18h de uma sexta-feira, no 
bar Via Cristina. O plano era fi car por lá no máximo 
uma hora e meia e depois partir para o próximo da 
lista. Inútil planejar. Frequentado por clientes fi éis, 
que vão desde os mais anônimos até líderes dos setores 
público e privado, o Via Cristina encanta de cara pela 
decoração, parece que você acabou de entrar na biblio-
teca da cachaça. Com uma estante de 707 cachaças, 
600 delas mineiras, os garçons vão de um lado para o 
outro da prateleira, através de uma escada, em busca 
da cachaça desejada pelo cliente.

As doses da bebida custam de R$ 4 a R$ 62 e as opções 
são tantas que, caso você não seja um cachacier, acabará 
indo pela recomendação dos garçons ou dos donos do bar, 

Miguel Murta e Isabel Colares. Pois bem, fomos pela 
dica do Miguel e pedimos uma dose de Piragibana, 
para ele a melhor de todas. Ela custa em torno de R$ 
200, a garrafa, e é produzida na região norte-noroeste 
do estado, em Salinas, onde é envelhecida em barris de 

Carvalho e Bálsamo, madeiras tradicionais e nobres 
para envelhecimento de cachaça. Ela é ideal para come-
çar a noite, já que tem sabor agradável e baixa acidez.

Outras dicas de Miguel foram a Áurea Custódio, 
a Canarinho e a Vale Verde, mas preferimos fi car só 
com a dose da Piragibana, já que a noite seria longa 
e ainda teríamos que experimentar o prato especial 
preparado com cachaça, a codorna. Uma combinação 
deliciosa inclusive, que faz os clientes comerem com 
a mão mesmo sem censura alguma. Todos os pratos 
servidos no bar são feitos lá mesmo e inspirados na 
culinária tradicional mineira, como o torresmo e o 
espetinho de carne de sol. 

Enquanto terminávamos de degustar a dose de Pi-
ragibana, Diogo Carvalho, que estava comemorando 
o aniversário do irmão, puxou assunto, já que éramos 
novatos na casa . Ele é um frequentador assíduo há 
sete anos, comemora todos os aniversários lá e deu al-
gumas dicas: o torresmo na brasa, “acompanhamento 
perfeito para a cachaça”, e, para beber, a Boazinha, 
Salinas e Vale Verde, “preferência nacional”, nas 
palavras do próprio.

Uma dica importantíssima é pesquisar antes com qual 
bar você pode se identifi car mais, para não correr o risco 
de visitar ele primeiro e acabar desistindo dos outros 
– fato, inclusive, que é muito fácil de acontecer com 
quase todos os estabelecimentos do circuito turístico.

Fachada do Via Cristina
e o ambiente interno.
A Codorna, prato especial do roteiro 
e, para acompanhar, a Piragibana
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Com muita força de vontade, conseguimos sair do Via 
Cristina e partimos a pé para o Inusitado, bar de Rubens 
Beltrão, engenheiro químico que costuma promover ofi -
cinas de massas em festivais de Gastronomia no Brasil 
e no exterior. Logo que chegamos, por volta das 20h30, 
já havia música ao vivo com sons de Noel Rosa, Jorge 
Ben Jor e outros artistas. O Inusitado possui um ambiente 
agradável, compacto e aconchegante e foi todo construído 
com madeira de demolição.

De todos os estabelecimentos que visitamos, é o que 
mais se compromete em resgatar os sabores tradicionais, 
aroma da história e da tradição, o gosto da infância de 
Rubens no alambique do avô, do interior de Minas, como o 
mesmo explicou. “Muitos chegam aqui e fi cam espantados, 
comentam que só a mãe deles costumava cozinhar assim 
e que agora eles encontraram o lugar”, comentou.

 A seleção de cachaças do bar é resultado de uma 
pesquisa que revelou as 50 preferidas do mercado. Ru-
bens jura que até hoje não conseguiu selecionar qual é a 
melhor. Mas deixou escapar que uma de suas preferidas 
é a Áurea Custódia, que na opinião de Rubens chega a 
ser melhor que whisky. Para quem não conhece nada de 
whisky a informação não quer dizer muita coisa, então 
resolvi apostar no que não tem erro: caipirinha! 

Ela é feita com a cachaça Século XVIII, produzida no 
engenho que, “dizem por aí”, pertencia ao irmão caçula de 
Tiradentes. Convenhamos que quando se trata de caipirinha 

é difícil se decepcionar. Pois bem, acostumada com as caipi-
rinhas servidas nos bares cariocas, a surpresa com o drinque 
foi gigante. O gosto era diferente de tudo que eu já havia 
experimentado, como se as outras fossem versões genéricas 
do drinque. “Tem gente que acha que para fazer caipirinha 
a cachaça tem que ser ruim”, desabafou o dono do bar.

O prato especial do Inusitado no Cachaçatur é a lin-
guiça e queijo coalho fl ambados na cachaça, um resgate 
da cozinha tradicional mineira, mais especifi camente da 
cozinha da mãe de Rubens. Ele contou que a mãe dele 
costumava colocar linguiça de molho em uma vasilha 
cheia de cachaça e colocar fogo; e o prato especial do 
Inusitado é mais ou menos isso: queijo coalho grelhado 
na frigideira, um por um, e linguiça, sem conservantes, 
como era feita na roça, produzida pelo próprio Rubens 
apenas com o pernil traseiro do porco. Só a consciência 
do enorme trabalho que dá para preparar o prato já dá a 
sensação de ser testemunha de uma coisa especial.

Os drinques também são cheios de personalidade. O 
Nostalgia, por exemplo, é feito com Cointreau, numa 
mistura entre o cítrico e o doce; o Crepúsculo é feito 
com uma colher de Campari, que dá ao drinque uma cor 
semelhante ao “entardecer em Veneza”; o Cajumel e o 
Caipira, feito com limão-capeta, também merecem ser 
experimentados. Mas, como o tempo é curto e nenhum 
organismo é de ferro, o melhor é escolher apenas alguns 
deles e partir para o próximo bar. 

InusitadoNo Inusitado, história, tradição 
e a lembrança da infância 
fazem parte dos ingredientes
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Quando chegamos ao Butiquim Mineiro, quase às 23 
horas, o bar já não tinha lugar para sentar – e nem teria 
pelas próximas horas. É que em Belo Horizonte é nessa 
hora que os bares fi cam lotados. Enquanto o Via Cristina 
era frequentado mais por casais, famílias e amigos em 
busca de degustação e o Inusitado mais por pessoas 
mais refi nadas, o Butiquim Mineiro é badalado, com um 
clima descontraído e grupos de amigos fazendo bastante 
barulho, uma coisa meio de boate, e conta ainda com 
uma casa de shows.

O estabelecimento é propriedade dos irmãos da família 
Caetano, donos do Grupo Uniagro (Alambique Cachaça-
ria, Cachaça Germana e Supper Eventos). Portanto o que 

mais tem lá para degustar é Germana, de diversos tipos, 
por isso nem é preciso pensar muito na hora de escolher 
o que beber. A Germana curtida no coco durante 60 dias, 
por exemplo, é deliciosa e ideal para os iniciantes, já que 
o grau alcoólico é bem baixo.

Um drinque que vale a pena experimentar e faz parte 
do cardápio do roteiro é o Maritaca, feito com limão 
amassado com hortelã e Germana branca. Também tem 
a Caitaníssima, feita com limão-capeta e mel, o Coco 
Doido, o Abacaxi Maluco, enfi m, são diversas opções. 
O prato especial da casa para o roteiro, a costela com 
molho de rapadura fl ambada na cachaça é simplesmente 
inexplicável, só provando para ter noção.

Butiquim Mineiro

A Maritaca, drink do 
Butiquim Mineiro, e 
a Costela fl ambada, 

prato especial da casa. 
Nas fotos inferiores a 

degustação da cachaça e 
a fachada do restaurante
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Clube Mineiro
da Cachaça

Quando conseguimos sair do Butiquim Mineiro já era 
bem tarde e o próximo da lista, o Clube Mineiro da Cachaça, 
já estava mais vazio. O que não tirou o charme do lugar, 
que possui 1.200 rótulos de cachaça, entre eles garrafas 
com ervas. E tudo disponível para degustação. Tem cachaça 
para todos os males, as que prometem curar enxaqueca, 
espinhela caída, dor de dente, enfi m, coisas que ninguém 
consegue provar, mas que é divertido experimentar, e até 
mesmo aquelas tidas como afrodisíacas.

O Clube Mineiro da Cachaça tem programação musical de 
segunda a sábado. O prato especial é a linguiça fl ambada na ca-
chaça com molho de requeijão, experiência que ajudou a deixar 
claro que o melhor mesmo é escolher três bares de cada vez, a 
não ser que seu estômago seja muito generoso e aceite comida 
sem limites. O prato era delicioso, os drinques mais ainda. 

Quando se sai do último bar, a vontade que dá é de se 
mudar para Belo Horizonte só para poder repetir a dose todo 
o fi m de semana. São bares agradabilíssimos e acessíveis 
a todos os bolsos, sem ostentações superfi ciais – coisa 
difícil de encontrar hoje em dia.

No Clube Mineiro da Cachaça, 
1.200 rótulos da bebida 
atraem os frequentadores
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Um dos primeiros povos que começou a fermentar 
a cana-de-açúcar para diversos fi ns foi o egípcio. Eles 
acreditavam que moléstias poderiam ser curadas com a 
inalação de líquidos aromatizados e fermentados, pelo 
bico de uma chaleira, num ambiente fechado. Já os gregos 
observaram que era possível obter da planta a ácqua ardens, 
a água que pega fogo – água ardente (Al Kuhu).

Quando essa água ardente chega às mãos dos alquimistas, 
ela ganha um caráter  místico-medicinal. Eles acreditavam 
que ela era a “água da vida”. A Eau de Vie passa então 
a ser receitada como elixir da longevidade na Europa, e 
com a expansão do Império Romano chega ao Oriente 
Médio. Os árabes então, por sua vez, criam equipamentos 
próprios para a destilação da bebida, parecidos com os 
que são utilizados atualmente.

Essa tecnologia de produção se espalha pelo mundo e 
o destilado de água ardente ganha diferentes utilidades. 
Em terras Germânicas, por exemplo, produz-se o kirsch 
a partir da  destilação da cereja. Na Escócia fi ca popular 
o Scotch, destilado da cevada sacarifi cada. No Extremo 
Oriente, a aguardente serve para esquentar o frio das 
populações que não fabricam o vinho de uva. Na Rússia 
a Vodka, de centeio. Na China e Japão, o Sakê, de arroz. 
Com o advento das grandes navegações, Portugal traz ao 
Brasil a cana-de-açúcar, vinda do sul da Ásia. 

Os senhores de engenho no Brasil costumavam dar os 
restos da cana – conhecidos como cagaça, pelo cheiro 
horrível – e a carne do porco macho e velho, que não re-
produzia mais, conhecido como cachaço, aos escravos. Eles 
deixavam esses produtos em cochos de madeiras para os 
animais, vinda dos tachos de rapadura, ao relento. A carne 
induzia o processo de fermentação, evaporava um líquido 
que pingava do teto nas costas machucadas dos escravos. 
Eles então experimentavam aquela coisa estranha que fazia 
a pele deles arder e começaram a perceber que o produto 
apaziguava as dores e dava uma sensação de felicidade.

O roteiro da cachaça ainda tem outros bares e estabelecimentos. 
Além das lojas e alambiques, onde é possível aprender sobre o processo de produção 
e um pouco sobre a história da bebida. (A lista completa está disponível na página 67)

Aguardente, o elixir da vida

Anote

Livros para saber mais sobre 
cachaça “Cachaça: A bebida 
brasileira”, de Erwin Weimann, 
e “Cachaça – Prazer Brasileiro”, 
de Marcelo Câmara.

cagaçacagaça
+

cachaço cachaço 
=  

cachaçacachaça
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O Vale Verde Alambique e Parque Ecológico pertence 
ao criador da Kaiser, Luiz Otávio Pôssas, que possui 
três paixões na vida: aves exóticas, orquídeas e cachaça. 
O parque tem tudo isso e mais um pouquinho. Aberto à 
visitação no início do milênio, é lá que a cachaça Vale 
Verde é produzida e também vendida. A princípio, Luiz 
produzia cachaça só para os amigos, em pequena escala, 
na década de 80 a escala aumentou e na década seguinte 
a bebida passou a ser comercializada. 

Todo o processo é sustentável e os resíduos são reuti-
lizados no próprio parque, tanto como combustível para 
carros quanto para fertilizante para a plantação de cana-
de-açúcar. Sim, eles também plantam a matéria-prima. 

O grande destaque da exposição é a edição 
produzida em homenagem a Pelé, em 
1958, em Piracicaba. O ex-jogador de 
futebol entrou com uma ação judicial 
porque não queria seu nome vinculado 
a bebidas alcoólicas, ganhou e con-

seguiu reti rar todas do mercado. 

O grande destaque d
produzida em ho
1958, em Piracic
futebol entrou c
porque não quer
a bebidas alcoó

seguiu reti r

Vale Verde
Além de poder conhecer o Museu da Cachaça do parque, 
que tem um instrutor prontinho para contar a história toda 
da bebida, é possível também conhecer todo o processo de 
produção. Os sortudos que chegam no dia certo, podem até 
acompanhar o processo na prática, nos dias de produção.

O Museu tem 1.500 garrafas de cachaça produzidas 
no Brasil, com rótulos de diversas décadas do último 
século. Além de alguns equipamentos antigos utilizados 
para produzir a bebida. É possível conhecer embalagens 
antigas com nomes engraçadinhos como Amansa Sogra, 
Providência, Adeus Solidão e Consolo de Corno, além 
de muitas outras com nomes fortes de mulher. A cachaça 
mais antiga do Museu é a Chimpanzé, de 1935.

Parque Ecológico do Vale 
Verde, antigas peças do 
museu e a raridade “Pelé”
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Depois de conhecer o Museu da Cachaça, chega a hora 
de conhecer as etapas de produção da bebida. Todo o 
processo é explicado aos visitantes desde a fermentação 
da cana-de-açúcar até a distribuição. Um detalhe im-
portante é a separação da cana em três frações: cabeça, 
cauda e coração. A cabeça e a cauda são tóxicas, portanto 
não podem ser consumidas. Elas são transformadas em 
combustível para os carros do parque. 

Outro detalhe importante é quando aprendemos sobre 
o vinhoto que resulta de um dos processos da produção, 
ele também é tóxico e é um dos responsáveis pelo inchaço 

Turista aprecia o momento em meio aos tonéis de 
cobre do alambique. Abaixo, os barris de carvalho

provocado nas mãos e pés de quem costuma ingerir cachaça 
de má qualidade com frequência. Os funcionários do parque 
também reaproveitam essa substância para produzir fertili-
zante para o canavial, depois de alcalinizado e neutralizado.

Após passar por todos os processos, a cachaça vai para 
um dos 2.500 barris de carvalho europeu ou para uma 
“piscina” de 25 mil litros. As primeiras viram a cachaça 
envelhecida e as da piscina a cachaça branca. Importante 
salientar também que nenhuma substância química é adi-
cionada, ao contrário de alguns produtores que adicionam 
anilina e comprometem a saúde de quem ingere a bebida.
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Serviço

CACHAÇATUR
www.cachacatur.com.br 
ou telefone (31) 3277-9712

BELOTUR
www.belohorizonte.mg.gov.br
belotur@pbh.gov.br
Tel: 31-3277-9777

ESTABELECIMENTOS 
PARTICIPANTES DO CACHAÇATUR
PARCEIROS EMPRESARIAIS

Alambique Buti quim Mineiro
www.buti quimmineiro.com.br (atualmente em 
manutenção), Rua Pium-í, 726 – Anchieta – Tel.: 
31-3227-0801, Segunda a quarta, das 18h à 
0h, Quinta e sexta, das 18h à 1h, Sábado, de 
12h à 1h, Domingo, das 12h às 22h.
 
Alambique Cachaçaria e Armazém
Casa de Shows
www.cachacagermana.com.br, Av. Raja Gabá-
glia, 3.200 – Estoril – Tel.: 31-3296-7188 , De 
segunda a sábado, das 21h às 4h.

 Brothers Beer
www.brothersbeer.com.br, Rua Cuiabá, 202 
– Prado – Tel.: 31-2515-0801, Terça e quarta, 
das 18h à 0h, Quinta, das 18h à 1h, Sexta, das 
18h às 2h, Sábado, das 17h às 2h.
 
Buteco do Maranhão
www.valdezmaranhao.com.br, Av. Bias For-
tes, 541 – Lourdes – Tel.: 31-3879-8874, De 
segunda a sexta, das 11h30 às 14h e das 17h 
à 0h, Sábado, das 11h30 à 0h.
 
Buti quim Inusitado
Rua Cristina, 1.256 – Santo Antônio – Tel.: 
31-2535-0322, De terça a sexta, das 17h à 0h, 
Sábado e domingo, das 12h à 0h.
 
Chefe Túlio Internacional Buti kim
www.cheft ulio.com.br, Praça Estevão Lunarde, 
23 – Horto – Tel.: 31-3481-7724, De terça a 
sexta, das 17h30 à 0h, Sábado, das 12h à 0h
Domingo e feriado, das 12h às 18h.
 
Clube Mineiro da Cachaça
www.clubemineirodacachaca.com.br, Rua 

Hermílio Alves, 308 – Santa Tereza – Tel.: 
31-2515-7149, De segunda a sábado, a parti r 
das 18h.
 
Mixido Bar e Restaurante
www.mixido.com.br, Av. do Contorno, 5.602 – 
Funcionários – Tel.: 31-3221-0886, De segunda 
a sábado, das 17h às 7h.
 
Parrillero
www.parrillero.com.br, Av. Portugal, 180 – 
Jardim Atlânti co – Pampulha – Tel.: 31-3496-
9966, Quinta, das 17h à 0h30, Sexta, das 17h 
à 1h30, Sábado, das 12h à 1h30, Domingo e 
feriado, das 12h às 22h.
 
Restaurante Jardim de Minas
www.jardimdeminas.com.br, Rua Noraldino de 
Lima, 581 – Aeroporto – Tel.: 31-3441-4957, 
De terça a sábado, das 11h às 15h e das 17h 
à 0h, Domingo, das 11h às 16h.
 
Restaurante Matusalém
www.restaurantematusalem.com.br, Av. Portu-
gal, 169 – Planalto – Telefone: 31-3447-9973, 
De terça a sábado, a parti r das 11h até o últi mo 
cliente, Domingo, das 11h às 18h.
 
Restaurante Paladino
Av. Gildo Macedo Lacerda, 300 – Pampulha – 
Tel.: 31-3447-6604, De terça a quinta, das 11h 
à 0h, Sexta e sábado, das 11h à 1h, Domingo 
e feriado, das 11h às 18h. 
 
Restaurante Terra de Minas 
Av. Brasil, 326 – Santa Efi gênia – Tel.: 31-3241-
1482, De segunda a sexta, das 11h às 15h, De 
quarta a sábado, das 18h às 23h.
 
Restaurante Xico da Kafua
www.xicodakafua.com.br, Rua Itaú, 1.195 
– João Pinheiro – Tel.: 31-3375-2640, De se-
gunda a sábado, das 11h30 às 23h, Domingo 
e feriado, das 11h30 às 17h.
 
Rima dos Sabores
www.rimadossabores.com.br,  Rua Esmeralda, 
522 – Prado – Tel.: 31-3243-7120, De terça a 
sábado, a parti r das 18h.
 
Via Cristi na
www.viacristi na.com.br, Rua Cristi na, 1.203 – 
Santo Antônio – Tel.: 31-3296-8343, De terça 
a sexta, das 18h à 0h, Sábado e domingo, das 
11h à 0h.

Restaurante do 
Parque Vale Verde
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Produtos 
do Vale Verde

Desde 2005 ganham prêmios pela 
qualidade e design da embalagem

Vale Verde Extra Premium 
  Armazenada em tonéis de 

carvalho europeu durante três anos, 
sabor amadeirado e suave

  Prêmio de melhor cachaça 
do Brasil no ranking da Playboy

Minha Deusa 
  Fica em repouso de dois a seis 

meses na Grápia, que permite que o 
gosto da cana fi que mais acentuado

  A embalagem vem com uma 
fi gura que representa a esposa dele 
e a orquídea, paixões do produtor

  Medalha de ouro no Cachaça 
Masters 2010 da Revista Inglesa 
The Drinks Business, categoria não 
envelhecida – para drinques

Licor do Mestre
  Cachaça Vale Verde

e sete ervas fi nas secretas

Gelati na com sabor tradicional
  Tradicional gelati na de cachaça, 

com sabor exóti co e aroma suave

Vale Verde 12 anos
edição especial e limitada 

  Sabor bem próximo ao do whisky
  Acidez equilibrada e 

sensação aveludada ao paladar

LOJAS
 
Áurea Custódio
Av. do Contorno, 7086 – Lourdes – Tels.: 31-
9913-1073/31-9372-2794, De segunda a sexta, 
das 10h às 21h, Sábado, das 10h às 16h.
 
Barril 514 / Loja virtual
www.barril514.com.br, Tel.: 8331-5096, Aten-
dimento ao Cliente: Segunda a sábado, das 
8h às 19h.

Distribuidora Lippe
Av. Augusto de Lima, 744 – Loja 48/50 – Corre-
dor T18 – Mercado Central, Tel.: 31-3024-9556, 
De segunda a sábado, das 8h às 18h, Dmingo 
e feriado, das 8h às 13h.
 
Distribuidora Savana
www.distribuidorasavana.com.br, Rua Mar-
quês de Maricá, 286 – Santo Antônio – Tel.: 
31-3297-3177, De segunda a sexta, das 8h às 
18h30, Sábado, das 9h à 0h30.

Doces De Minas
Aeroporto Internacional Tancredo Neves – 
Confi ns Hall do Mezanino, Tel.: 31-3689-2576, 
De segunda a sexta, das 6h às 22h, Sábado e 
domingo, das 6h às 21h.

Prazer De Minas
www.cachacaprazerdeminas.com.br, Rodovia 
Esmeraldas a Beti m, Km 69, Esmeraldas/MG, 

Tel.: 31-9990-3390, De terça a domingo, das 
10h às 15h, As visitas deverão ser previamente 
agendadas.

Ronaldo Licores e Cachaça
ronaldocachacas@yahoo.com.br; ronaldo-
queijosecachacas@hotmail.com, Av. Augusto 
de Lima, 744 – Lojas 34 e 141 – Mercado 
Central – Tels.: 31-3274-9674 / 3274-9611, De 
segunda a sábado, das 8h às 18h, Domingo e 
feriado, das 8h às 13h
 
ALAMBIQUES
 
Cachaça Germana
www.cachacagermana.com.br, Fazenda Vista 
Alegre, s/nº – Nova União/MG, Tels.: 31-3426-
1609 / 8333-8052, De segunda a domingo, das 
9h às 16h, As visitas deverão ser previamente 
agendadas.
 
Prazer de Minas
www.cachacaprazerdeminas.com.br, Rodovia 
Esmeraldas a Beti m, km 69 – Esmeraldas/MG, 
Tels.: 31-9990-3390 ou 9981-3390, De terça a 
domingo, das 10h às 16h, As visitas deverão 
ser previamente agendadas.
 
Vale Verde Parque Ecológico
www.valeverde.com.br, Rodovia MG 050, Km 
39 – Vianópolis – Beti m/MG, Tel.: 31-3079-
9171, De segunda à sexta, das 9h às 17h30, 
Domingo e feriado, das 9h às 18h.

Pudim de leite 
com cachaça,
sorvete de queijo 
com calda de 
goiabada e as 
cachaças do Vale 
Verde
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