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«Bake Off Greece» 
  
 

Το τέταρτο επεισόδιο του «Bake Off Greece» ολοκληρώθηκε με μια μεγάλη ανατροπή. Για 
πρώτη φορά δύο διαγωνιζόμενες, η Μέλη Καραμελίδου και η Δώρα Κάππη, συγκέντρωσαν 
την ίδια, χαμηλή βαθμολογία. Έτσι, οι κριτές αποφάσισαν να τις ξαναδούν να διαγωνίζονται, 
αυτή τη φορά η μία απέναντι στην άλλη. Το θέμα της «μονομαχίας» ήταν να ετοιμάσουν 
pancakes μέσα σε 30 λεπτά. Μια απλή συνταγή, που καμία από τις δύο, όμως, δεν είχε 
ξαναφτιάξει. Μετά τον πανικό των πρώτων λεπτών και με τη βοήθεια των συμπαικτών τους, 
οι δύο παίκτριες κατάφεραν να παρουσιάσουν τα πιάτα τους. Ο Άκης Πετρετζίκης, ο 

Νικόλας Στράγγας και ο Δημήτρης Χρονόπουλος αποφάσισαν να κρατήσουν στον 
διαγωνισμό την Μέλη, τη διαγωνιζόμενη που επέδειξε τη μεγαλύτερη δημιουργικότητα στη 
δοκιμασία, και να αφήσουν εκτός παιχνιδιού την Δώρα Κάππη. 
 
Πώς φτάσαμε, όμως, μέχρι εκεί;  
Στη δημιουργική δοκιμασία, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου ζήτησε από τους διαγωνιζόμενους 
να φτιάξουν τη δική τους εκδοχή για τη διαχρονική πάστα «ποντικάκι». Το γυαλιστερό 

«ποντικάκι» της Δώρας Γεωργίου κέρδισε τους κριτές, ενώ η Δώρα Κάππη βγήκε εκτός 
θέματος και δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στη δοκιμασία. Κακή επίδοση είχε και η Μέλη που 
δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τα «ποντικάκια» σε ποτήρι, που ετοίμαζε. Ο Πέτρος είχε, 
επίσης, μια ατυχία και αναγκάστηκε να μετατρέψει τα «ποντικάκια» του σε... 
«φαντασματάκια».  
 
Στην τεχνική δοκιμασία, οι κριτές ζήτησαν ένα πιστό αντίγραφο της κλασικής πάστας 

«Opera» με τη χαρακτηριστική γεύση του καφέ. Όλοι οι συμμετέχοντες ξεδίπλωσαν το 
ταλέντο τους στις… άριες, αλλά μόνο η Δώρα Γεωργίου, η Γεωργία Μιμηγιάννη και ο Νίκος 
Ζώτος κατάφεραν να πλησιάσουν αρκετά το πρότυπο γλυκό που τους παρουσιάστηκε. Ο 
Νίκος, που είχε βοηθήσει όλους τους συμπαίκτες του κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας, 
προβληματίστηκε που ο ίδιος τελικά βρέθηκε στην 3η θέση.  
 

Την καλύτερη επίδοση, συνολικά, είχε η Δώρα Γεωργίου που αναδείχθηκε «Star Baker».  
 
Την Κυριακή 21 Οκτωβρίου, στις 21:00, η «Star Baker» θα αποκτήσει, για πρώτη 
φορά, ένα προνόμιο στην τεχνική δοκιμασία, που θα εντείνει τον ανταγωνισμό στην 
τέντα του «Bake Off Greece». Οι αλληλοβοήθειες των παικτών θα γυρίσουν 
μπούμερανγκ για μία διαγωνιζόμενη, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των 
κριτών. Κι όλα αυτά, σε ένα επεισόδιο γεμάτο αποκαλύψεις και έντονα 
συναισθήματα, καθώς οι διαγωνιζόμενοι μοιράζονται μαζί μας τις πιο προσωπικές 
τους ιστορίες, μέσα από το θέμα της τεχνικής δοκιμασίας.  
 
Ποιος θα αποκτήσει τα πιο γλυκά 50.000 ευρώ της ζωής του; 
 
Δείτε εδώ το trailer του επόμενου επεισοδίου: www.alphatv.gr/show/bake-off-greece/ 
 

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

http://www.alphatv.gr/show/bake-off-greece/

