Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018

«Bake Off Greece»

Στο ένατο επεισόδιο, η διαδικασία του διαγωνισμού άλλαξε και ανέτρεψε τις ισορροπίες στην
τέντα του «Bake Off Greece». Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου ζήτησε από τους δέκα
διαγωνιζόμενους να χωριστούν σε δύο ομάδες και να αναμετρηθούν σε μια δοκιμασία γεμάτη
ένταση και αγωνία. Τα μέλη της νικήτριας ομάδας εξαιρέθηκαν από τη διαδικασία
αποχώρησης, ενώ οι υπόλοιποι συμμετέχοντες διαγωνίστηκαν μεταξύ τους. Ο παίκτης με τη
χαμηλότερη βαθμολογία αποχώρησε από το«Bake Off Greece».
Στην ομαδική δοκιμασία, η «Star Baker», Δώρα, είχε το προνόμιο του αρχηγού της ομάδας
της και τη δυνατότητα να επιλέξει τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη. Διάλεξε την Αλεξάνδρα, την
Άννα-Μαρία, την Γεωργία και την Βένια. Η Λένα, ο Πάνος, ο Νίκος, ο Μιχάλης και η Μέλη
σχημάτισαν τη δεύτερη ομάδα και όρισαν αρχηγό τους τον Μιχάλη. Οι δύο ομάδες
αγωνίστηκαν σκληρά για να φτιάξουν από έναν δεκαόροφο πύργο, αποτελούμενο από 205
χρωματιστά μακαρόν. Η Βένια φάνηκε να δυσαρεστείται από την επιλογή τής Δώρας να την
εντάξει στην ομάδα της, καθώς έτσι χωρίστηκε από την παρέα της. Στην αρχή της δοκιμασίας
κράτησε μια σχετικά απόμακρη στάση από την υπόλοιπη ομάδα, αλλά στην πορεία ξεπέρασε
τους δισταγμούς της και συμμετείχε πιο ενεργά. Στην αντίπαλη ομάδα επικράτησε
εκνευρισμός ανάμεσα στον Μιχάλη και την Μέλη, η οποία ένιωθε παραγκωνισμένη από τους
συμπαίκτες της και ενοχλημένη από τις φωνές του αρχηγού.
Ο Άκης Πετρετζίκης, ο Νικόλας Στράγγας και ο Δημήτρης Χρονόπουλος έκριναν τα
γλυκά των παικτών στις λεπτομέρειες. Η ομάδα της Δώρας ήταν αυτή που κέρδισε τελικά την
πολυπόθητη νίκη και, κατά συνέπεια, ο Μιχάλης και η «παρέα» του διαγωνίστηκαν σε μια νέα
τεχνική δοκιμασία.
Στη δοκιμασία αποχώρησης ζητήθηκε από τους πέντε ερασιτέχνες ζαχαροπλάστες να
φτιάξουν επτά γλυκά μανταρίνια. Στην αντίστροφη μέτρηση κι ενώ προπορευόταν, η Λένα
έριξε, κατά λάθος, την πιατέλα με τα γλυκά της. Ευτυχώς για εκείνη, οι συμπαίκτες της τής
επέτρεψαν να παρουσιάσει στους κριτές όσα μανταρίνια δεν είχαν καταστραφεί. Η τεχνική
της και η γεύση των γλυκών της την έσωσαν, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει ο Πάνος από
τον διαγωνισμό.
Την Κυριακή 24 Νοεμβρίου στις 21:00, μια ακόμη έκπληξη περιμένει τους εννέα
διαγωνιζόμενους…
Ποιος θα αποκτήσει τα πιο γλυκά 50.000 ευρώ της ζωής του;
Δείτε εδώ το trailer του επεισοδίου: www.alphatv.gr/show/bake-off-greece/
«Bake Off Greece»: Κάθε Κυριακή, στις 21:00

