Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018

«Bake Off Greece»

Στο ενδέκατο επεισόδιο του «Bake Off Greece», οι εντάσεις ξεκίνησαν από νωρίς. Οι
ζαχαροπλάστες φάνηκε να είναι χωρισμένοι δύο «στρατόπεδα»: Πάνος, Λένα, Βένια, Μιχάλης
και Νίκος στο ένα και οι υπόλοιποι στο άλλο.
Στη δημιουργική δοκιμασία, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου έδωσε στον «Star Baker», Πάνο,
το προνόμιο να αφαιρέσει 15 λεπτά από τρεις συμπαίκτες του. Εκείνος επέλεξε τον Ορέστη,
την Δώρα και την Μέλη, με την τελευταία να επηρεάζεται αρκετά από τον μειωμένο χρόνο
και να μην προλαβαίνει να ολοκληρώσει όλες τις παρασκευές για την τάρτα της. Η Βένια, η
Άννα Μαρία και η Αλεξάνδρα εντυπωσίασαν με τα γλυκά τους τον Άκη Πετρετζίκη, τον
Νικόλα Στράγγα και τον Δημήτρη Χρονόπουλο. Αντίθετα, ο Μιχάλης, η Δώρα και ο
Ορέστης δεν κατάφεραν να βγάλουν καλό αποτέλεσμα.
Στην τεχνική δοκιμασία, ζητήθηκε από τους διαγωνιζόμενους να φτιάξουν μια αποδομημένη
τάρτα φράουλας, ένα δύσκολο «εστιατορικό» γλυκό. Για να τους βοηθήσει, ο Νικόλας
Στράγγας παρέδωσε ένα «Bake Class», όπου τους έδωσε τα απαραίτητα tips. Ωστόσο,
κάποιοι συμμετέχοντες έδειξαν να δυσκολεύονται με την προετοιμασία του και οι φίλοι τους
προσπάθησαν να τους βοηθήσουν. Η Βένια έδωσε στρωμένη σοκολάτα στον Μιχάλη, ενώ η
Λένα έναν έτοιμο «σωλήνα», βασικό στοιχείο της δοκιμασίας, στον Πάνο. Μετά την
αξιολόγηση των γλυκών, ο Πάνος ενημέρωσε τους κριτές ότι ο «σωλήνας» που
χρησιμοποίησε ήταν της Λένας. Θύμωσε, επίσης, με την Αλεξάνδρα και τον Ορέστη που του
επισήμαναν ότι δεν έπρεπε κάνει την αποκάλυψη.
Οι κριτές δήλωσαν απογοητευμένοι από την τροπή που πήραν τα πράγματα και επισήμαναν
στους διαγωνιζόμενους ότι δεν επιτρέπεται να ανταλλάσσουν παρασκευές. Η Βένια, τότε,
τους ενημέρωσε ότι κι εκείνη έδωσε στρωμένη σοκολάτα στον Μιχάλη, ο οποίος, όμως, δεν
την χρησιμοποίησε και για τον λόγο αυτό δεν έκρινε πως έπρεπε να το αναφέρει. Μετά
απ’ όλα αυτά, οι κριτές αποφάσισαν να μηδενίσουν τα πιάτα του Πάνου και του Μιχάλη και να
τους κρίνουν μόνο από το αποτέλεσμα της πρώτης δοκιμασίας. Έτσι, από το «Bake Off
Greece» αποχώρησε ο Μιχάλης, ενώ «Star Baker» αναδείχθηκε η Βένια.
Την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου, στις 21:00, ο γκουρού της σοκολάτας, Δημήτρης
Χρονόπουλος, παραδίδει το δικό του «Bake Class». Επίσης, η σειρά των δοκιμασιών
αλλάζει και αυτό φαίνεται να ξαφνιάζει τους διαγωνιζόμενους. Η «Star Baker»,
Βένια, που έχει το προνόμιο να παγώσει τον χρόνο σε τρεις διαγωνιζόμενους,
επιλέγει την Γεωργία, την Μέλη και την Αλεξάνδρα. Οι εντάσεις συνεχίζονται και η
Αλεξάνδρα ξεσπά. Θα καταφέρουν οι τρεις τους να ολοκληρώσουν τα γλυκά τους;
Ποιος θα αποχωρήσει και ποιος κερδίσει την μπλε ποδιά;
«Bake Off Greece»: Κάθε Κυριακή, στις 21:00

