Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019

«Bake Off Greece»

Την Κυριακή 27 Ιανουαρίου ο βαθμός δυσκολίας αυξήθηκε στο «Bake Οff Greece». Οι επτά
καλύτεροι του διαγωνισμού «σκαρφάλωσαν» στο… Λευκό Όρος για να πετύχουν μία καλή θέση
στην τεχνική δοκιμασία.
Ο Άκης Πετρετζίκης, ο Νικόλας Στράγγας και ο Δημήτρης Χρονόπουλος δημιούργησαν
ένα εντυπωσιακό σε εμφάνιση και γεύση «Mont Blanc», ένα κλασικό χειμωνιατικο γλυκό με
χαρακτηριστική γεύση κάστανου. Η συνταγή ήταν πολύπλοκη κι ο χρόνος περιορισμένος. Οι
διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να την εκτελέσουν με ακρίβεια ετοιμάζοντας επτά διαφορετικές
παρασκευές για να συνθέσουν το δείγμα των κριτών. Όλες οι παρασκευές έπρεπε να
παγώσουν καλά κι έτσι η χρήση του καταψύκτη ταχείας ψύξης (shock freezer) δημιούργησε
για ακόμα μία φορά παρεξηγήσεις, με την Βένια και την Μέλη να ανεβάζουν για τα καλά τους
τόνους.
Παράλληλα, οι επτά φιναλίστ άνοιξαν τα χαρτιά τους και αποκάλυψαν στην Ιωάννα
Τριανταφυλλίδου με ποιον συμπαίκτη τους θα ήθελαν να φτάσουν στον μεγάλο τελικό. Η
Βένια θέλει να προχωρήσει με έναν από τους φίλους της, την Λένα ή τον Νίκο, ενώ ο Νίκος
ανάμεσα στις δύο φίλες του ξεχωρίζει την Βένια. Η Γεωργία και η Άννα-Μαρία μίλησαν με
συγκινητικά λόγια η μία για την άλλη κάνοντας σαφές ότι έχουν διαμορφώσει ένα δυνατό
ντουέτο. Η Δώρα απάντησε ότι θέλει τον πιο δυνατό αντίπαλο ώστε να έχει ενδιαφέρον η
αναμέτρηση. Η Λένα εξήγησε ότι δεν θέλει να βρεθεί αντιμέτωπη με κάποιον από τους φίλους
της αλλά με τον πιο αδύναμο παίκτη, ο οποίος θεωρεί ότι είναι η Μέλη, λόγω των
προβλημάτων που αντιμετωπίζει με τη διαχείριση του χρόνου.
Επιστρέφοντας στο διαγωνιστικό μέρος, το «Mont Blanc» δυσκόλεψε ιδιαίτερα την Μέλη και
τον Νίκο οι οποίοι φάνηκαν αποδιοργανωμένοι κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας. Η Μέλη δεν
μπόρεσε να φτιάξει σωστά την κρέμα κάστανο, το βασικό συστατικό για τη γεύση και τη
διακόσμηση του γλυκού, κι έτσι παρουσίασε ένα ημιτελές πιάτο που την τοποθέτησε στην
έβδομη και τελευταία θέση της κατάταξης. Ο Νίκος παρουσίασε το γλυκό του χωρίς μαρέγκα,
εξίσου βασικό στοιχείο του γλυκού, γεγονός που τον έφερε στην έκτη θέση. Την πρωτιά
διεκδίκησαν η Άννα-Μαρία και η Γεωργία, με την δεύτερη να αναδεικνύεται νικήτρια ακόμα
μιας τεχνικής δοκιμασίας.

Την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου στις 21:00, η Μέλη κι ο Νίκος πρέπει να βάλουν τα
δυνατά τους για να μην βρεθούν εκτός διαγωνισμού. Η δημιουργική δοκιμασία έχει
ως θέμα την «Black Forest», ένα από τα πιο δημοφιλή γλυκά τόσο στην Ελλάδα όσο
και στον κόσμο. Οι επίδοξοι ζαχαροπλάστες καλούνται να δημιουργήσουν τη δική
τους πρωτότυπη εκδοχή τού γλυκού.
Η «Star Baker», Γεωργία, έχει ένα πολύ δυνατό προνόμιο που προκαλεί τρόμο και
οξύνει τις αντιπάθειες στους πάγκους των συμπαικτών της. Θα καταφέρει να το
αξιοποιήσει προς όφελός της και πώς αυτό θα επηρεάσει τους υπόλοιπους
διαγωνιζόμενους;

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

