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«Bake Off Greece»
Στο δωδέκατο επεισόδιο του «Bake Off Greece», η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου ανακοίνωσε
στους ερασιτέχνες ζαχαροπλάστες ότι η σειρά των δοκιμασιών άλλαξε. Οι δέκα
συμμετέχοντες ξεκίνησαν να διαγωνίζονται στην τεχνική δοκιμασία, όπου τους ζητήθηκε να
αντιγράψουν έναν σοκολατένιο δίσκο με τρουφάκια. Προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις
απαιτητικές παρασκευές τού γλυκού, ο Δημήτρης Χρονόπουλος παρέδωσε «Bake Class»
όπου τους έδειξε τη διαδικασία «στρωσίματος» της σοκολάτας.
Η «Star Baker», Βένια, κέρδισε το προνόμιο να παγώσει τον χρόνο για τρεις συμπαίκτες της,
στα μισά της δοκιμασίας. Εκείνη επέλεξε την Γεωργία, την Αλεξάνδρα και την Μέλη. Η
Γεωργία, φανερά εκνευρισμένη, δήλωσε ότι η Βένια έδρασε εκδικητικά. Η Μέλη, με τη σειρά
της, αναρωτήθηκε τι άλλαξε στη σχέση της με την συμπαίκτριά της. Οι τρεις διαγωνιζόμενες,
όπως είπαν, περίμεναν το «πέναλτι» και είχαν προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε να μην τους
χαλάσει κάποια παρασκευή. Ο Άκης Πετρετζίκης, ο Νικόλας Στράγγας και ο Δημήτρης
Χρονόπουλος έφεραν την Βένια στην πρώτη θέση της τεχνικής δοκιμασίας, τον Νίκο στη
δεύτερη και την Γεωργία στην τρίτη. Στις τελευταίες θέσεις βρέθηκαν ο Πάνος, η Αλεξάνδρα
και η Δώρα.
Στη δημιουργική δοκιμασία, ζητήθηκε από τους διαγωνιζόμενους να φτιάξουν μια
εντυπωσιακή τούρτα με τρία διαφορετικά είδη και υφές σοκολάτας. Η Αλεξάνδρα
προβληματίστηκε από την αρχή με την τούρτα που επέλεξε να φτιάξει, καθώς
συνειδητοποίησε ότι δεν είναι αρκετά δημιουργική και, σε συνδυασμό με την κακή της
απόδοση στην τεχνική δοκιμασία, θα μπορούσε να την θέσει εκτός διαγωνισμού. Η ΆνναΜαρία αποφάσισε να ρισκάρει και δοκίμασε μια τεχνική καραμελώματος σοκολάτας που
τελικά τής χάρισε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Η Δώρα, επηρεασμένη από την κακή της
απόδοση στην τεχνική δοκιμασία, έβαλε τα δυνατά της ώστε να ανατρέψει την κατάσταση και
να παραμείνει στον διαγωνισμό, και τελικά τα κατάφερε. Η Βένια έφτιαξε μια τούρτα με
τζιαντούγια, μια δύσκολη παρασκευή, κι εντυπωσίασε τους κριτές.
Κι ενώ η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου ήταν έτοιμη να ανακοινώσει τον επόμενο «Star Baker», η
Αλεξάνδρα πήρε τον λόγο κι ανακοίνωσε την απόφασή της να φύγει από τον διαγωνισμό. Οι
κριτές την ενημέρωσαν ότι, σε κάθε περίπτωση, εκείνη θα αποχωρούσε από το «Bake Off
Greece», καθώς συγκέντρωσε την χαμηλότερη, συνολικά, βαθμολογία. «Star Baker»
αναδείχθηκε, για τρίτη φορά, η Βένια!
Την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου, στις 21:00, το επεισόδιο του «Bake Off Greece» είναι
αφιερωμένο στα γλυκά γάμου, με guest κριτή τον Στέλιο Παρλιάρο.
Οι διαγωνιζόμενοι χωρίζονται και πάλι σε δύο ομάδες. H πρώτη έχει ως αρχηγό την
«Star Baker», ενώ της αντίπαλης ομάδας ηγείται η Μέλη, την οποία όρισε ως
αρχηγό η Βένια. Ποια ομάδα θα νικήσει και ποια θα αναγκαστεί να περάσει από τη
δοκιμασία τής αποχώρησης;
«Bake Off Greece»: Κάθε Κυριακή, στις 21:00

