Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019

«Bake Off Greece»
Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 21:00

Την προηγούμενη εβδομάδα στο «Bake Off Greece»…
Την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου, η τεχνική δοκιμασία ήταν εμπνευσμένη από τη γιορτή τού
Αγίου Βαλεντίνου. Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου ζήτησε από τους διαγωνιζόμενους να
αντιγράψουν πιστά ένα εντυπωσιακό σοκολατένιο κουτί, να το γεμίσουν με σοκολατάκια που
θα έφτιαχναν οι ίδιοι και να γράψουν ένα μήνυμα σε κάποιο πολύ αγαπημένο τους πρόσωπο.
Η κατασκευή του κουτιού ήταν απαιτητική, γεγονός που δυσκόλεψε τους επίδοξους
ζαχαροπλάστες. Ωστόσο, η Άννα- Μαρία, ως «Star Baker», είχε σημαντικό προνόμιο που της
έδωσε προβάδισμα έναντι των συμπαικτών της: ο Δημήτρης Χρονόπουλος της προσέφερε
πολύτιμες συμβουλές και μυστικά σ’ ένα πριβέ «Bake Class».
Ο Άκης Πετρετζίκης, ο Νικόλας Στράγγας και ο Δημήτρης Χρονόπουλος έκριναν
αυστηρά: η Άννα-Μαρία και η Βένια διεκδίκησαν την πρώτη θέση. Στην κορυφή της
κατάταξης, όμως, βρέθηκε τελικά η Άννα-Μαρία. Την τρίτη θέση κατέλαβε η Δώρα, την
τέταρτη η Γεωργία, την πέμπτη η Λένα, ενώ την έκτη και τελευταία θέση της κατάταξης ο
Νίκος.
Την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου, μία έκπληξη περίμενε τους διαγωνιζόμενους: αγαπημένα τους
πρόσωπα μπήκαν στην «τέντα» του «Bake Off Greece» προκειμένου να τους βοηθήσουν στη
δημιουργική δοκιμασία. Οι έξι συμμετέχοντες διαγωνίστηκαν σε ντουέτα μαζί με τους δικούς
τους ανθρώπους, με σκοπό να ετοιμάσουν ένα γλυκό που να εκφράζει, με τον πιο
δημιουργικό τρόπο, την αγάπη τους.
Αυτή τη φορά δεν υπήρξε αποχώρηση, ωστόσο οι συμμετέχοντες διεκδίκησαν το προνόμιο
του «Star Baker», ο οποίος θα εξαιρεθεί από την επόμενη διαδικασία αποχώρησης. Με το
βλέμμα στραμμένο στην τελική πεντάδα του διαγωνισμού, η Λένα δημιούργησε ένα γλυκό
χωρίς συμβατική ζάχαρη μαζί με την αδελφή της, η οποία πάσχει από νεανικό διαβήτη. Η
Άννα-Μαρία, επίσης με τη βοήθεια της αδελφή της, παρουσίασε μια ιδιαίτερη πρόταση. Στο
πλευρό της Βένιας βρέθηκε μια Ιταλίδα φίλη της, η οποία ταξίδεψε από τη Νάπολη
προκειμένου να βρεθεί στο «Bake Off Greece». Η Δώρα ετοίμασε ένα «γυναικείο» γλυκό μαζί
μια φίλη της, στην οποία οφείλει τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό. Ο Νίκος έφτιαξε παρέα
με τη γυναίκα του την αγαπημένη της τούρτα. Η Γεωργία παρουσίασε ένα γλυκό που «έσταζε
αγάπη» για τον σύζυγό της, ο οποίος αποδείχθηκε πιο απαιτητικός και από τους κριτές.

Την καλύτερη επίδοση είχαν η Βένια, η Λένα και η Άννα-Μαρία, με την τελευταία να
κρατά την ποδιά του «Star Baker» και να παίρνει το «εισιτήριο» για τους πέντε
καλύτερους του «Bake Off Greece».

