
 
Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019 

 
 
 

 

«Bake Off Greece» 

 

Διπλός «πειρασμός» 
 Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 21:00 

  
 
 

Ένα… γλυκό ανοίγει την όρεξη, αλλά δεν είναι αρκετό… 

Δύο όμως; 

 

Οδεύοντας προς τον μεγάλο τελικό, το «Bake Off Greece» είναι πλέον διπλός 
«πειρασμός». Από την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου, η… δίαιτα «χαλάει» δύο ημέρες 
την εβδομάδα. Οι διαγωνιζόμενοι παίρνουν θέση πίσω από τους πάγκους κάθε Παρασκευή 
και Κυριακή στις 21:00, και τους γεμίζουν με απολαυστικές δημιουργίες. 
 
Την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου, ο διαγωνισμός ξεκινά με την τεχνική δοκιμασία, η οποία 

είναι εμπνευσμένη από τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου. Οι επίδοξοι ζαχαροπλάστες 

καλούνται να αντιγράψουν πιστά ένα εντυπωσιακό σοκολατένιο κουτί, να το γεμίσουν με 

σοκολατάκια τα οποία θα πρέπει φτιάξουν οι ίδιοι και να γράψουν ένα μήνυμα σε κάποιο 

πολύ αγαπημένο τους πρόσωπο. Με την αφορμή αυτή, οι έξι φιναλίστ «ανοίγονται» στην 

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και μοιράζονται μαζί της προσωπικές τους ιστορίες. 

 

Από την άλλη, η «Star Baker», Άννα-Μαρία, έχει κερδίσει ένα προνόμιο που προκαλεί ζήλια 

στους συμπαίκτες της και ενισχύει την κόντρα μεταξύ της Γεωργίας, του Νίκου και της 

Βένιας. Πώς θα το αξιοποιήσει και πώς αυτό θα επηρεάσει τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους; 

 

O Άκης Πετρετζίκης, ο Νικόλας Στράγγας και ο Δημήτρης Χρονόπουλος, είναι έτοιμοι 

να κρίνουν αυστηρά το ποιός θα διαχειριστεί καλύτερα τη σοκολάτα.  

 

Την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου, μία έκπληξη περιμένει τους συμμετέχοντες: αγαπημένα 

τους πρόσωπα μπαίνουν στην «τέντα» του «Bake Off Greece» προκειμένου να τους 

βοηθήσουν με τη δημιουργική δοκιμασία. Οι επίδοξοι ζαχαροπλάστες διαγωνίζονται σε 

ντουέτα μαζί με τους δικούς τους ανθρώπους, με σκοπό να ετοιμάσουν και να παρουσιάσουν 

ένα γλυκό που εκφράζει με τον πιο δημιουργικό τρόπο την αγάπη τους. 

 

Στην αρχή της δοκιμασίας, οι σμμετέχοντες μαθαίνουν ότι αυτή την εβδομάδα δεν θα 

υπάρξει αποχώρηση! Ωστόσο, διαγωνίζονται για ένα εξαιρετικά σημαντικό προνόμιο, 

καθώς ο «Star Baker» του επεισοδίου θα εξαιρεθεί από την επόμενη διαδικασία αποχώρησης 

και θα περάσει απευθείας στην τελική πεντάδα του διαγωνισμού! 


