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«Bake Off Greece»
Παραμονές Χριστουγέννων, το «Bake Off Greece» έγινε εορταστικό και παραμυθένιο. Οι
ερασιτέχνες ζαχαροπλάστες έφτιαξαν πρωτότυπα μελομακάρονα και κουραμπιέδες, και
έκαναν παιδικά όνειρα πραγματικότητα.
Στην τεχνική δοκιμασία, ο Άκης Πετρετζίκης, ο Νικόλας Στράγγας και ο Δημήτρης
Χρονόπουλος ζήτησαν από τους διαγωνιζόμενους να παρασκευάσουν μελομακάρονα με
μανταρίνι και μπαχαρικά, καθώς και κουραμπιέδες με βούτυρο noisette και καβουρδισμένο
αμύγδαλο. Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου ανακοίνωσε στην Μελη πως, ως «Star Baker», είχε
το προνόμιο να δοκιμάσει, για πρώτη φορά, από το δείγμα των κριτών και τη δυνατότητα να
«κεράσει» όποιον από τους συμπαίκτες της επιθυμεί. Εκείνη, επέλεξε την Γεωργία, την ΆνναΜαρία και την Δώρα. Η Βένια, η Λένα, ο Πάνος και ο Νίκος έμειναν να κοιτούν… Οι
διαγωνιζόμενοι είχαν μόλις μιάμιση ώρα στη διάθεσή τους, γεγονός που τους δυσκόλεψε
πολύ. Την καλύτερη επίδοση στην τεχνική δοκιμασία είχε η Λένα, ενώ στις τελευταίες θέσεις
βρέθηκαν ο Πάνος, η Δώρα και η Μέλη.
Στη δημιουργική δοκιμασία, μία ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους συμμετέχοντες. Οκτώ
παιδάκια μπήκαν στην τέντα του «Bake Off Greece» κρατώντας στα χέρια τους ζωγραφιές με
τις τούρτες των ονείρων τους, τις οποίες οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να κάνουν
πραγματικότητα. Μάλιστα, οι μικροί «ζωγράφοι», όχι μόνο επέλεξαν τον διαγωνιζόμενο που
που θα έδινε «γεύση» στη ζωγραφιά τους, αλλά πήραν θέση πίσω από τους πάγκους
προκειμένου να βάλουν τάξη και να διασφαλίσουν ότι οι τούρτες θα βγουν ακριβώς όπως τις
ονειρεύονται. Με τη βοήθεια των παιδιών, όλοι οι παίκτες δημιούργησαν εντυπωσιακές
τούρτες, αποσπώντας εξαιρετικά σχόλια από τους κριτές, οι οποίοι αποφάσισαν να μην
αποχωρήσει κανείς!
Την ποδιά του «Star Baker» κατέκτησε η Λένα, η οποία συγκέντρωσε συνολικά την
υψηλότερη βαθμολογία και στις δύο δοκιμασίες.
Την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019, στις 21:00, ο Άκης Πετρετζίκης μετατρέπει την
τέντα του «Bake Off Greece» σε… «Bake Lab». Οι οκτώ ερασιτέχνες
ζαχαροπλάστες προσπαθούν να τον ακολουθήσουν σε μια πρωτόγνωρη δοκιμασία
για γερά νεύρα…

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

