Podcast sobre vinhos atinge a marca
de 300.000 downloads em 65 episódios
Sucesso absoluto entre podcasts (arquivos de áudio distribuído pela
Internet) de culinária e destaque no iTunes, o podcast “Dama Do Vinho”,
de autoria da advogada e especialista em vinhos Alessandra Esteves,
acaba de atingir a marca de 300.000 downloads em 65 episódios. Criado
em 2014, com periodicidade quinzenal, os podcasts de Alessandra
abordam temas como regiões vinícolas como Nova Zelândia ou Rioja (na
Espanha), harmonização entre vinho e comida, bons filmes que tratam do
universo dos vinhos, tipos de uvas, aromas e características dos vinhos
etc.
“Dentro do tema ‘culinária’, este podcast é líder em downloads no iTunes
há mais de um ano”, explica a especialista, que é responsável por toda a
gravação de cada edição. O podcast “Dama do Vinho” dura cerca de 15
minutos, é elaborado em português e pode ser baixado no iTunes, ouvido
diretamente no blog ou ainda acessado por meio do aplicativo “Dama do
Vinho”, disponível para download em IOS e Android. “É incrível a
interação do público nos podcasts, dando sugestões de temas, pedindo
dicas e tirando dúvidas”, acrescenta ela.
Alessandra Esteves também vem produzindo videocasts, que são
programas de vídeo. Estes episódios tiveram boa audiência no iTunes e no
Youtube e a autora aproveita esses episódios, que são mensais, para se
aproximar de seus ouvintes e para que eles visualizem materiais, como
rótulos de vinhos e acessórios. Um videocasts dos mais populares, por
exemplo, foi sobre o espumante italiano Prosecco.
SOBRE A AUTORA
Alessandra Esteves é autora também dos livros “Vinhos da Austrália” e
“Vinhos da Itália”, é co-autora do livro “Gastronômade Brasil – Vinhos e
Espumantes” (lançado em março de 2016), e também é editora do site
www.alessandraesteves.com. Ela ainda lançou o aplicativo para

smartphones “Dama do Vinho”, que reúne informações diversificadas
para os amantes do vinho num mesmo lugar, como dicas de
harmonização, notícias, vídeos e uma biblioteca com boas sugestões de
livros sobre o assunto. Aos 38 anos, Alessandra Esteves é estudiosa do
mundo do vinho há 11 anos. É certificada em vinhos e destilados pela
escola inglesa Wine & Spirit Education Trust (WSET), a maior e mais
renomada academia de vinhos, licores e destilados do mundo.
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