


Este você já sabe de cor, é o blá-blá-blá politicamente correto de 
sempre: planeta em perigo, aquecimento global, temos de fazer a 
nossa parte, etcetera, etcetera, etcetera.

Qualquer amador sabe que o cineasta Francis Ford Coppola produz 
vinhos. Mas só você tem um exclusivo produto das vinhas nova-iorquinas 
de Woody Allen. Explore o potencial da novidade para metralhar 
frases recheadas de metáforas ridículas, associando cada gole a 
seu repertório de cinéfilo.“Este vinho é tão bom que deve ter sido 
filmado em película.” “Sentiu o final Manhattan com notas de Annie 
Hall?” E outras idiotices do mesmo naipe.



Não precisa explicar, certo? Com este adesivo de preço na garrafa do 
pior vinho do mundo, todos passarão o jantar a se contorcer de inveja, 
enquanto você estampa uma risadinha triunfante. 

Você é esperto. Tira da vida o que ela tem de melhor, pagando pouco. 
“Gastar mais de cem reais numa garrafa de vinho? Tem que ser muito 
trouxa…” Quando todos olharem embasbacados, tentando descobrir 
como você conseguiu tal barganha, é só sair professando sua grande 
sabedoria para se dar bem. “A gente tem de estar sempre atento às 
oportunidades.” “Eu não acredito em sorte, acredito em bons negócios.” 
“Basta ter os contatos certos. Networking, cara. Networking.” Sem 
pressa, pois a noite já está ganha.

A ocasião é especial, mas não tããão especial assim? Essa é a melhor 
escolha. Outra possibilidade é servir este num primeiro jantar e o de 
três mil e quinhentos euros numa segunda noite, com o mesmo 
grupo. Assim, todos ficarão boquiabertos com a evolução galopante 
de sua conta bancária.



Dessa vez, aqueles filhos da puta do Marião e da Li fizeram um tour pela Ásia 
e pela África. O maldito iPad está carregado com mais de quinhentas fotos e 
o jantar promete ser deles. Sirva, imediatamente, um Château Shopping 
Cidade Jardim e reafirme sua brasilidade. Hoje em dia, cool mesmo é 
valorizar o produto local. Nosso Brasil. Nada daqueles parvenus que vão 
para o exterior – seja para onde for – e voltam deslumbrados. Isso é cafona, 
já era. Tenha a certeza de que o iPad dos dois vai seguir guardadinho na 
bolsa e que, mais uma vez você – só você – será objeto de admiração à mesa.

Quer posar de abastado usando técnicas mais sutis? Nada como um 
vinho guardado por três séculos. De 1793? Em francês? Ah, barato 
não custou…
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Você passou as férias em casa, mas o Marião e a Li acabam de voltar de 
Miami, loucos para mostrar as fotos da viagem no iPad e, assim, mono- 
polizar as atenções. Não deixe isso acontecer. Sirva um Château 偽 裝 e, 
imediatamente, comece a tirar sarro daqueles parvenus que vão para a 
Europa ou para os Estados Unidos e voltam deslumbrados. Isso já era, 
total classe C. O lance agora são locais mais exóticos, “não turísticos”.  
Tenha a certeza de que o iPad do casal vai ficar guardadinho na bolsa e 
você – só você – será objeto de admiração à mesa.

Outra opção? Uma vasta lista de prêmios. Só você mesmo para 
aparecer com um vinho assim, tão estrelado.
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O jantar é o momento perfeito para impressionar seus amigos não 
apenas com seu paladar ultrassofisticado, mas também com suas 
fotos de viagem. Todos certamente adorarão ver. (Quem não adora, 
não é mesmo? Mais legal do que as fotos de viagens dos outros, só 
mesmo os álbuns de casamento.) Por isso, um Château Tour Eiffel dá 
a deixa perfeita para você emendar aquele incrível relato do seu Natal 
em Paris, réveillon em Trancoso ou compras em Nova York.
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