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«Bake Off Greece»

Tο πέμπτο επεισόδιο του «Bake Off Greece» ήταν γεμάτο αποκαλύψεις και έντονα
συναισθήματα, καθώς οι διαγωνιζόμενοι μοιράστηκαν μαζί μας τις πιο προσωπικές τους
ιστορίες, μέσα από τη δημιουργική δοκιμασία. Ήταν, όμως, και ένα επεισόδιο που άλλαξε τα
δεδομένα στον διαγωνισμό, ανεβάζοντας τον ανταγωνισμό στα ύψη. Η ποδιά τού «Star
Baker» αποκτά στο εξής ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς αυτός που την κερδίζει,
κερδίζει κι ένα σημαντικό προνόμιο έναντι των συμπαικτών του, σε μία από τις δύο
δοκιμασίες.
Στη δημιουργική δοκιμασία, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου ζήτησε από τους διαγωνιζόμενους
να δημιουργήσουν την τούρτα της ζωής τους και να «αφηγηθούν», μέσα από τις γεύσεις και
τη διακόσμηση που θα επιλέξουν, τα πιο σημαντικά γεγονότα που έχουν βιώσει. Η τέντα του
«Bake Off Greece» γέμισε χαμόγελα, αλλά και δάκρυα τη στιγμή που ο 17χρονος Πέτρος
παρουσίασε στον Άκη Πετρετζίκη, τον Νικόλα Στράγγα και τον Δημήτρη Χρονόπουλο
μια υπέροχη τούρτα «ηφαίστειο», όπου προσπάθησε να αποτυπώσει την «έκρηξη
συναισθημάτων» που του προκάλεσε η απώλεια της μητέρας του, στα δέκα του χρόνια.
Στην τεχνική δοκιμασία, οι κριτές κάλεσαν τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν έναν
σιμιγδαλένιο χαλβά, σε μια πιο γκουρμέ εκδοχή με κράνμπερις, φουντούκια και τουίλ
αμυγδάλου! Όλοι είχαν στη διάθεσή τους μία ώρα, εκτός από την «Star Baker», Δώρα, που
είχε για πρώτη φορά προνόμιο επιπλέον χρόνου. Συγκεκριμένα, της δόθηκαν επιπλέον 15
λεπτά είτε για την ίδια, είτε για να τα μοιραστεί με συμπαίκτη της. Η Δώρα επέλεξε να
κρατήσει όλο τον χρόνο για εκείνη και ξεκίνησε να μαγειρεύει πρώτη. Κατά τη διάρκεια της
δοκιμασίας, όλοι έσπευσαν να ζητήσουν τη βοήθεια της κυρίας Κατερίνας, ως πιο
«παραδοσιακή», κι εκείνη ανταποκρίθηκε δίνοντας απλόχερα συμβουλές και οδηγίες στους
συμπαίκτες της. Έτσι, όμως, έχασε χρόνο, με αποτέλεσμα να μην προλάβει να παγώσει τον
χαλβά της και να τον σερβίρει μέσα στη μεταλλική φόρμα. Η κυρία Κατερίνα βρέθηκε στο
τέλος της κατάταξης στην τεχνική δοκιμασία, στη συνολική βαθμολογία, όμως, σώθηκε από
την τούρτα που έφτιαξε στη δημιουργική.
Μετά από τις δύο δοκιμασίες, «Star Baker» αναδείχθηκε η Μέλη που, μαζί με τον Πέτρο
και την Άννα Μαρία σχημάτισαν την κορυφαία τριάδα. Υποψήφιοι προς αποχώρηση τέθηκαν
ο Παναγιώτης, η κυρία Κατερίνα, ο Νίκος και η Βένια. Ωστόσο, τη χειρότερη απόδοση,
συνολικά, είχε ο Παναγιώτης που «μέθυσε» τους κριτές στη δημιουργική δοκιμασία με την
υπερβολική ποσότητα αλκοόλ που έβαλε στην τούρτα του, ενώ ο χαλβάς που σέρβιρε στην
τεχνική έμοιαζε περισσότερο… με πουρέ.
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Την Κυριακή 28 Οκτωβρίου, στις 21:00, το πάθημα της κυρίας Κατερίνας που
βοήθησε τους άλλους, αλλά όχι τον εαυτό της, δεν φαίνεται να γίνεται μάθημα για
όλους τους διαγωνιζόμενους. Έτσι, οι αλληλοβοήθειες θα συνεχίσουν, δυστυχώς, να
γυρίζουν μπούμερανγκ. Παράλληλα, το λάθος ενός διαγωνιζόμενου «σαμποτάρει»
το αποτέλεσμα κάποιων συμπαικτών του. Ποιο θα είναι το προνόμιο της «Star
Baker», Μέλης, και πώς θα επηρεάσει τις ισορροπίες στη τέντα του «Bake Off
Greece»;
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

Για περισσότερες πληροφορίες: Τ 212 212 4350-54 Ε pr1@alphatv.gr

