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«Bake Off Greece» 
  
 
Το «Bake Off Greece» επέστρεψε δυναμικά, τη νέα χρονιά, με την Ιωάννα 

Τριανταφυλλίδου να ανακοινώνει μια νέα, ιδιαίτερη δοκιμασία-«αγώνα ταχύτητας». 

Ο Άκης Πετρετζίκης μετέτρεψε την «τέντα» σε… «Bake Lab» και κάλεσε τους οκτώ 

φιναλίστ να δημιουργήσουν ένα απολαυστικό πρωινό, όπου ο ίδιος καθόρισε, όχι απλά τις 

συνταγές αλλά και τον ρυθμό της δοκιμασίας. 

 

Ο κριτής του «Bake Off Greece» πήρε θέση πίσω από τον πάγκο της κουζίνας, έπιασε σύρμα 

και μαρίζ, και μαγείρεψε μπροστά στους διαγωνιζόμενους, ζητώντας τους να τον 

ακολουθήσουν βήμα-βήμα. Θέλοντας να τους δείξει πώς να διαχειρίζονται σωστά τον χρόνο 

τους επέλεξε να ετοιμάσει, μέσα σε 30 λεπτά, λαχταριστά αυγά benedict με σάλτσα 

hollandaise και ελληνικά muffins - γρήγορα και νόστιμα ψωμάκια για πρωινό. Ο χρόνος 

ξεκίνησε να μετρά αντίστροφα και οι οκτώ συμμετέχοντες «έτρεχαν» για να ακολουθήσουν 

τον Άκη, παρακολουθώντας προσεκτικά τις συμβουλές και τα tips που τους έδειχνε 

προκειμένου να κερδίζουν χρόνο κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών. Μέσα σε μισή ώρα 

έπρεπε να στήσουν τα πιάτα τους και να καθαρίσουν τους πάγκους, καθώς, για πρώτη φορά, 

θα βαθμολογούνταν και για τον τρόπο που δούλεψαν.  

 

Στο τέλος της δοκιμασίας, όλοι οι ερασιτέχνες ζαχαροπλάστες παρουσίασαν ένα καλό 

αποτέλεσμα, ο Πάνος και η Μέλη, όμως, έμειναν πίσω στον χρόνο δημιουργώντας χαμό 

στους πάγκους τους. Η Άννα-Μαρία φάνηκε να έχει πρόβλημα με την σάλτσα της, ενώ τα 

αυγά της Βένιας έμοιαζαν περισσότερο με τηγανητά, παρά με ποσέ. Ο Άκης έβαλε τη δική του 

βαθμολογία κρίνοντας τον τρόπο με τον οποίο δούλεψαν οι διαγωνιζόμενοι, ενώ ο Νικόλας 

Στράγγας και ο Δημήτρης Χρονόπουλος δοκίμασαν χωρίς να γνωρίζουν ποιος έχει φτιάξει 

τι και έκριναν τα πιάτα για την εμφάνιση και τη γεύση. 

 

Στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης βρέθηκαν η Μέλη, η Άννα-Μαρία και η Βένια, ενώ την 

πρωτιά κατέκτησε, για ακόμα μία φορά η Γεωργία, η οποία έχει αναδειχθεί μεγάλο φαβορί 

στις τεχνικές δοκιμασίες.  

 

Την Κυριακή 20 Ιανουαρίου, στις 21:00, οι οκτώ διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να 

αξιοποιήσουν την προηγούμενη εμπειρία τους από τη δοκιμασία του Άκη, και να σερβίρουν το 

δικό τους δημιουργικό πρωινό. Θα καταφέρουν η Μέλη, η Άννα-Μαρία και η Βένια να 

ανατρέψουν το κακό αποτέλεσμα της τεχνικής δοκιμασίας και να παραμείνουν στον 

διαγωνισμό; Πώς θα επηρεάσει το προνόμιο της Λένας την «τέντα» του «Bake Off Greece»; 

 
«Bake Off Greece»: Κάθε Κυριακή, στις 21:00 


