Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019

«Bake Off Greece»

Την Κυριακή 20 Ιανουαρίου, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου κάλεσε τους οκτώ
διαγωνιζόμενους να παρουσιάσουν τη δική τους πρόταση για ένα απολαυστικό πρωινό, σε μια
δημιουργική δοκιμασία που έκρινε την τελική επτάδα του «Bake Off Greece».
Οι απαιτήσεις του Άκη Πετρετζίκη, του Νικόλα Στράγγα και του Δημήτρη Χρονόπουλου
ήταν αυξημένες κι ο ανταγωνισμός πολύ υψηλός. Η Μέλη, η Άννα-Μαρία και η Βένια
βρέθηκαν σε δεινή θέση καθώς δεν τα είχαν πάει καλά στην τεχνική δοκιμασία. Έπρεπε να
καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια για να αποδείξουν ότι αξίζουν μια θέση στον διαγωνισμό. Η
«Star Baker», Λένα, είχε δυνατό προνόμιο: τη δυνατότητα να σταματήσει τον χρόνο για έναν
συμπαίκτη της στα μισά της δοκιμασίας και να τον καλέσει στον πάγκο της προκειμένου να τη
βοηθήσει με το δικό της πρωινό. Εκείνη επέλεξε την Γεωργία, η οποία έγινε η προσωπική της
βοηθός για δέκα λεπτά. Μαζί έφτιαξαν μαρμελάδα κόκκινων φρούτων που απέσπασε
εξαιρετικά σχόλια. Η Γεωργία, με τη σειρά της, σέρβιρε στους κριτές το πιο εντυπωσιακό
πρωινό, το οποίο, σε συνδυασμό με την πρωτιά της στην τεχνική δοκιμασία, της χάρισε για
πρώτη φορά την μπλε ποδιά.
Υποψήφιοι προς αποχώρηση βρέθηκαν η Μέλη και ο Πάνος, ωστόσο οι κριτές αποφάσισαν να
δώσουν μία ευκαιρία στην Μέλη. Έτσι, ο Πάνος ήταν εκείνος που τελικά αποχώρησε,
συγκινημένος, από το «Bake Off Greece».
Την Κυριακή 27 Ιανουαρίου στις 21:00, ο βαθμός δυσκολίας ανεβαίνει στο «Bake Off
Greece». Οι επτά καλύτεροι του διαγωνισμού θα χρειαστεί να «σκαρφαλώσουν» ως
το… Λευκό Όρος, αντιγράφοντας πιστά τόσο σε εμφάνιση, όσο και σε γεύση ένα
εντυπωσιακό και πολύπλοκο γλυκό. Κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας οι επίδοξοι
ζαχαροπλάστες ανοίγουν τα χαρτιά τους και αποκαλύπτουν στην Ιωάννα
Τριανταφυλλίδου με ποιον συμπαίκτη τους θα ήθελαν να φτάσουν στον μεγάλο
τελικό.
Ακόμα, η χρήση του shock freezer δημιουργεί παρεξηγήσεις για πολλοστή φορά και
η Βένια με την Μέλη ανεβάζουν τους τόνους για τα καλά.
Ποιοι θα καταφέρουν με τα πιάτα τους να ταξιδέψουν τους κριτές ως τις… Άλπεις
και ποιοι θα βρεθούν στις τελευταίες θέσεις;

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

