
 
 

 

 

 

 

Coca Cola is enjoyed all over the world , and about 1.6 billion gallons are sold every 

year , in over one hundred and sixty countries . The drink was invented by Dr John 

Pemberton in Atlanta , on May / 8/ 1886 , but it was given the name Coca-Cola by 

his partner Frank Robinson . In the first year only nine drinks a day were sold . 

The business was bought by a man called Asa Candler in 1888 , and the first factory 

was opened in Dallas , Texas , in 1895 . Coca-Cola is still made there . Billions of 

bottles and cans have been produced since 1895 . 

Diet Coke has been made since 1982 , and over the years many clever advertisements 

have been used to sell the product . It is certain that Coca-Cola will be drunk into 

the twenty first century and beyond. 

Many people don’t like Coca-Cola . They say it’s only a chemical junk that gives you 

nothing for your money . They say that , at first, the product was just a cough syrup , 

and that it was made with leaves of the Coca plant , from which you can make 

cocaine too . In fact , in the 19th century these plants were used to reduced 

coughing because of their anaesthetic effect on chest muscles . Today such products 

have been replaced by other kind of chemicals , safer and more powerful . 

Well, here you have some information about the world’s most famous drink . 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Historia da Coca Cola 
 

Coca Cola é apreciada no mundo todo e cerca de 1,6 bilhão de galões são 
vendidos todos os anos em mais de 160 países. A bebida foi inventada pelo Dr. 
John Pemberton em Atlanta, em 8 de maio de 1886, mas recebeu o nome de 
Coca Cola dado pelo sócio dele, Frank Robinson. No primeiro ano só nove 
garrafas por dia foram vendidas. 
O negócio foi comprado por um homem chamado Asa Candler em 1888 e a 
primeira fábrica foi aberta em Dallas, Texas em 1895. Coca Cola ainda é feita 
lá. Bilhões de garrafas e latas têm sido produzidas desde 1895. 
Coca Diet apareceu em 1982, e através dos anos muitos anúncios espertos tem 
sido usados para vender o produto. É certo que Coca Cola será consumida 
durante século 21 e além. 
Muita gente não gosta de Coca Cola. Dizem que é um lixo químico que não dá 
nada pelo seu dinheiro. Dizem que a princípio o produto era um xarope para 
tosse, e que era feito das folhas da planta de coca, de onde também é 
possível extrair-se cocaína. De fato, no século 19 aquelas plantas eram usadas 
para reduzir a tosse pelo seu efeito anestésico nos músculos do tórax. Hoje 
tais produtos foram substituídos por outros mais seguros e poderosos. 
Bem, aqui esta alguma informação sobre a bebida mais famosa do mundo. 
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