Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018

«Bake Off Greece»

Στο έβδομο επεισόδιο του «Bake Off Greece» οι διαγωνιζόμενοι καταπιάστηκαν με ένα γλυκό
που αποτελεί ελληνική «πατέντα» και προσπάθησαν να «δαμάσουν» το φύλλο αέρος
προκειμένου να φτιάξουν παραδοσιακή μπουγάτσα Θεσσαλονίκης.
Στη δημιουργική δοκιμασία, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου ζήτησε από τους ερασιτέχνες
ζαχαροπλάστες να φτιάξουν κωκ, βάζοντας τη δική τους πινελιά. Η Γεωργία, παρά τις
καθυστερήσεις στις παρασκευές της, κατάφερε να βγάλει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα με τα
ταϊλανδέζικα κωκ της από καρύδα και ανανά, και να κερδίσει τον Άκη Πετρετζίκη, τον
Νικόλα Στράγγα και τον Δημήτρη Χρονόπουλο. Πολύ καλή απόδοση είχε η Βένια, η οποία
ετοίμασε κωκ με άρωμα Προβηγκίας αλλά και ο Νίκος που έφτιαξε κωκ με φυστίκι Αιγίνης. Ο
Πάνος φάνηκε ενοχλημένος από την γειτνίασή του με την Δώρα, δηλώνοντας ότι
αποσυντονίστηκε, καθώς η συμπαίκτριά του τού ζητούσε συνεχώς βοήθεια.
Στην τεχνική δοκιμασία, οι διαγωνιζόμενοι, οι οποίοι κλήθηκαν να φτιάξουν μπουγάτσα με
τυρί, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν επίδειξη ανοίγματος παραδοσιακού φύλλου αέρος
από έναν ειδικό στο είδος, τον Φίλιππο Μπαντή. Η Λένα, ως «Star Baker», δέχθηκε για 10
λεπτά τις συμβουλές του κυρίου Μπαντή, προνόμιο που τη βοήθησε να βγάλει ένα σχεδόν
τέλειο αποτέλεσμα. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες προσπάθησαν να ανοίξουν φύλλο με τον
παραδοσιακό τρόπο, αλλά απ’ ό,τι φάνηκε η τεχνική αυτή ήταν πολύ δύσκολη. Η κυρία
Κατερίνα χρειάστηκε να ανοίξει πολλές φορές νέο φύλλο μέχρι να τα καταφέρει. Η Δώρα, η
οποία επισκέφθηκε αρκετούς πάγκους συμπαικτών της ώστε να δει σε ποιο στάδιο βρίσκεται
ο καθένας, κατάφερε να παρουσιάσει ένα αρκετά καλό αποτέλεσμα και να ισορροπήσει την
κακή της απόδοση στα κωκάκια. Τις καλύτερες μπουγάτσες έφτιαξαν η Λένα, η Αλεξάνδρα
και η Μέλη.
Η Λένα κατάφερε να σπάσει την «κατάρα του “Star Baker”» και να κερδίσει για
δεύτερη συνεχόμενη φορά τη γαλάζια ποδιά. Η κυρία Κατερίνα, ο Μιχάλης, η Άννα
Μαρία και ο Πέτρος συγκέντρωσαν τις χαμηλότερες συνολικά βαθμολογίες, ενώ από τον
διαγωνισμό αποχώρησε η κυρία Κατερίνα. Η έξοδος της, όμως, ήταν επεισοδιακή. Δεν
θέλησε να αποχαιρετήσει τους συμπαίκτες της, δηλώνοντας «απογοητευμένη από την
αποκρουστική συμπεριφορά τους».
Την Κυριακή 11 Νοεμβρίου, στις 21:00, η τέντα του «Bake Off Greece» γεμίζει με
πολύχρωμα γλυκά. Οι διαγωνιζόμενοι βρίσκονται στην τελική ευθεία για τη δεκάδα
και οι κριτές ανεβάζουν τον πήχη, απαιτώντας οι ερασιτέχνες ζαχαροπλάστες να
βγάλουν όλη τους τη δημιουργικότητα. Ο ανταγωνισμός αυξάνεται, η πίεση ανάβει
τα αίματα και οι παρεξηγήσεις δεν λείπουν… Θα μοιραστεί η «Star Baker», Λένα, το
προνόμιό της με κάποιον συμπαίκτη της και πώς θα επηρεάσει η απόφασή της τις
ισορροπίες;

Ποιος θα αποκτήσει τα πιο γλυκά 50.000 ευρώ της ζωής του;
Δείτε εδώ το trailer του επόμενου επεισοδίου: www.alphatv.gr/show/bake-off-greece/
«Bake Off Greece»: Κάθε Κυριακή, στις 21:00

