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«Bake Off Greece» 
  
 

Το όγδοο επεισόδιο του «Bake Off Greece» ανέδειξε την τελική δεκάδα. Οι απαιτήσεις των 
κριτών μεγάλωσαν. Ο ανταγωνισμός αυξήθηκε και η πίεση άναψε τα αίματα. Οι απροσεξίες, 
πλέον, κοστίζουν ακριβά.  
 
Στη δημιουργική δοκιμασία, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου ζήτησε από τους διαγωνιζόμενους 
να φτιάξουν μια περίπλοκη, χρωματιστή τούρτα με επικάλυψη γλάσου «καθρέφτη». Για την 
κατασκευή της, οι ερασιτέχνες ζαχαροπλάστες δέχτηκαν τη βοήθεια του pastry chef Νίκου 

Λαμπρούκου. Η Λένα, που ήταν για δεύτερη, συνεχόμενη φορά «Star Baker», είχε ένα 
προνόμιο χρόνου στη διάθεσή της: 15 επιπλέον λεπτά για εκείνη αλλά και για έναν 
συμπαίκτη της. Αποφάσισε, όμως, να μην τα δώσει σε κανέναν, καθώς δεν ήθελε, όπως είπε, 
να δείξει προτίμηση σε κάποιον, δυσαρεστώντας τελικά τους συμπαίκτες της. Κατά τη 
διάρκεια της δοκιμασίας επικράτησε ένταση και άγχος, καθώς ο Άκης Πετρετζίκης, ο 
Νικόλας Στράγγας και ο Δημήτρης Χρονόπουλος, ανέβασαν τις απαιτήσεις, εν όψει της 

τελικής δεκάδας. Η Αλεξάνδρα κατάφερε να τους εντυπωσιάσει με τον συνδυασμό ιβίσκου-
μήλου. Η Δώρα και η Άννα-Μαρία απέσπασαν καλές κριτικές, σε αντίθεση με την Μέλη που 
για άλλη μια φορά δεν κατόρθωσε να ολοκληρώσει το γλυκό της, την Γεωργία που 
χρησιμοποίησε πάρα πολύ γλάσο, τον Πέτρο και τον Μιχάλη.  
 
Στην τεχνική δοκιμασία, οι συμμετέχοντες έπρεπε να αντιγράψουν πιστά μια εξαώροφη 
τούρτα «Ουράνιο Τόξο». Η Γεωργία κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις και να ισορροπήσει 
έτσι την κακή της απόδοση στη δημιουργική δοκιμασία, ενώ για πρώτη φορά βρέθηκε στην 
κορυφαία τριάδα της κατάταξης ο Πάνος. Η Δώρα τα πήγε επίσης καλά και, σε συνδυασμό με 
την καλή της απόδοση στην πρώτη δοκιμασία κατάφερε να κερδίσει για δεύτερη φορά 
την ποδιά του «Star Baker». Η Μέλη, ο Πέτρος, ο Νίκος και ο Μιχάλης συγκέντρωσαν τις 
χαμηλότερες, συνολικά, βαθμολογίες.  
 
Από τον διαγωνισμό αποχώρησε ο Πέτρος, μέσα σε κλίμα συγκίνησης.  
 
Την Κυριακή 18 Νοεμβρίου, στις 21:00, τα πράγματα αλλάζουν! Για πρώτη φορά οι 
ερασιτέχνες ζαχαροπλάστες θα διαγωνιστούν σε μια απαιτητική ομαδική δοκιμασία 
που απαιτεί πολύ καλή οργάνωση και τεχνική. Το μεγάλο βάρος πέφτει στους 
αρχηγούς των δύο ομάδων, καθώς οι νικητές θα εξαιρεθούν από τη διαδικασία 
αποχώρησης, ενώ τα μέλη της χαμένης ομάδας θα οδηγηθούν σε μια δοκιμασία η 

οποία θα θέσει εκτός διαγωνισμού τον παίκτη με τη χαμηλότερη βαθμολογία. Πώς 
θα χωριστούν οι ομάδες; Ποιες θα είναι οι στρατηγικές των αρχηγών; Θα υπάρξει 
αρμονική συνεργασία;  
 
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 

http://www.alphatv.gr/show/bake-off-greece/

