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«Bake Off Greece» 
  
 
 

Στο δέκατο επεισόδιο του «Bake Off Greece», μια έκπληξη περίμενε τους 
διαγωνιζόμενους. Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου τούς ανακοίνωσε ότι δεν θα διαγωνιστούν, 
αλλά θα παρακολουθήσουν τρεις παλιούς συμμετέχοντες και τρεις νέους υποψηφίους να 

«μονομαχούν» για τρεις θέσεις στον διαγωνισμό. Η κυρία Κατερίνα, ο Πέτρος και ο Πάνος 
ήταν εκείνοι που επέστρεψαν, με τους πρώην συμπαίκτες τους να δηλώνουν πως χαίρονται 
που τους ξαναβλέπουν. Ωστόσο, η κυρία Κατερίνα δεν ένιωθε σίγουρη ότι η επιστροφή της 
όντως τους χαροποίησε. Μια θέση στο «Bake Off Greece» διεκδίκησαν, επίσης, ο Ορέστης, 
19χρονος φοιτητής πληροφορικής, η Χριστίνα, δημοσιογράφος ειδική σε θέματα 
αυτοκινήτου και ο Σάββας, αστυνομικός από την Θεσσαλονίκη. 

Στη δημιουργική δοκιμασία, ζητήθηκε από τους έξι διαγωνιζόμενους να παρουσιάσουν το 
αγαπημένο τους σιροπιαστό γλυκό στη δική τους… εκδοχή. Καθ’ όλη τη διάρκεια της 
δοκιμασίας οι παλιοί συμπαίκτες τους τούς παρακολουθούσαν από την τέντα τους και 
σχολίαζαν. Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, προσπαθούσαν να βοηθήσουν και να δώσουν 
συμβουλές. Ο Πέτρος και ο Πάνος φάνηκε να έχουν μεγάλη κερκίδα. Σύμφωνα με τη 
γνώμη του Άκη Πετρετζίκη, του Νικόλα Στράγγα και του Δημήτρη Χρονόπουλου, την 

καλύτερη επίδοση στα σιροπιαστά είχαν ο Ορέστης, με μια αποδομημένη καρυδόπιτα, και ο 
Πάνος με ένα αρωματικό ραβανί. 

Στην τεχνική δοκιμασία, οι διαγωνιζόμενοι έπρεπε να φτιάξουν έναν κορμό σοκολάτας με 
χειροποίητα μπισκότα, κράνμπερις και καραμελωμένα φυστίκια. Ο Ορέστης είχε μια σειρά 
από ατυχίες και δεν κατάφερε να παρουσιάσει ένα καλό αποτέλεσμα. Η Χριστίνα, που δεν 
είχε τόσο καλή απόδοση στην πρώτη δοκιμασία, έφτιαξε ένα επιτυχημένο γλυκό. Η κυρία 
Κατερίνα τα κατάφερε γευστικά, αλλά εμφανισιακά δεν πέτυχε το επιθυμητό αποτέλεσμα. 
Την πρώτη θέση στην κατάταξη κέρδισε ο Πάνος. 

Μετά από τις δύο δοκιμασίες, οι κριτές επέλεξαν να προσφέρουν τις τρεις θέσεις στον 
Πάνο, ο οποίος αναδείχθηκε «Star Baker», την Χριστίνα και τον Ορέστη. Η Χριστίνα, 

ωστόσο, δήλωσε ότι, για προσωπικούς λόγους, δεν θα μπορέσει τελικά να συνεχίσει στον 
διαγωνισμό. Έτσι, οι κριτές αποφάσισαν να… δώσουν την ποδιά τού «Bake Off Greece» 
μόνο σε δύο άτομα.  

  



Την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου στις 21:00, ο Νικόλας Στράγγας παραδίδει ένα πολύ 
ενδιαφέρον «Bake Class» στους ερασιτέχνες ζαχαροπλάστες και ο πήχης 
ανεβαίνει πολύ ψηλά, καθώς οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να αντιγράψουν ένα 
μοναδικό «εστιατορικό» γλυκό. Ένα ιδιαίτερο προνόμιο χρόνου διχάζει τους 

συμμετέχοντες, οι οποίοι φαίνεται να είναι πλέον χωρισμένοι σε δύο ομάδες. Τα 
αίματα ανάβουν στην τεχνική δοκιμασία με τον Πάνο και την Αλεξάνδρα να 
έρχονται σε σύγκρουση, ενώ μία παράβαση των κανονισμών φέρνει τους κριτές σε 
πολύ δύσκολη θέση. 

Ποιος θα αποκτήσει τα πιο γλυκά 50.000 ευρώ της ζωής του; 

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


