Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018

«Bake Off Greece»

Η πιο «νόστιμη» ιστορία ανταγωνισμού ξεκίνησε με εντυπωσιακή επίγευση…
Την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου μάς σύστησε τους
18 συμμετέχοντες. Οι επίδοξοι ζαχαροπλάστες διαγωνίστηκαν σε δύο διαφορετικές
δοκιμασίες, μία δημιουργική και μία τεχνική, για να διεκδικήσουν τον τίτλο του «Star Baker»
και παράλληλα να παραμείνουν στον διαγωνισμό.
Στη δημιουργική, παρουσίασαν το αγαπημένο τους κέικ, έχοντας στη διάθεσή τους δύο ώρες.
Σε γενικές γραμμές οι διαγωνιζόμενοι τα πήγαν καλά, με τον Άκη Πετρετζίκη, τον Νικόλα
Στράγγα και τον Δημήτρη Χρονόπουλο να μένουν πολύ ικανοποιημένοι.
Από την πρώτη κιόλας δοκιμασία η ομάδα του «Bake Off Greece»… έδεσε: η Κατερίνα Κυρπή
συμπάθησε αμέσως τον νεαρό Άκη Αδαμόπουλο, τον οποίο, μάλιστα, θα ήθελε να κάνει
γαμπρό για μια από τις δίδυμες κόρες της. Η Αλεξάνδρα, η Εύα και η Άννα Μαρία βοηθούσαν
και εμψύχωναν η μία την άλλη. Υπήρξε, όμως, και η πρώτη αντιπαράθεση ανάμεσα στον
Πάνο Ζαρέντη και τον Άκη Αδαμόπουλο, καθώς το άγχος και η πίεση του χρόνου ανέβασε τις
θερμοκρασίες.
Στη συνέχεια ήρθε η τεχνική δοκιμασία, η οποία ήταν αρκετά απαιτητική. Ζητήθηκε από τους
18 παίκτες να αντιγράψουν πιστά το δείγμα του γλυκού που τους παρουσιάστηκε, ένα κέικ σε
σχήμα δώρου με αφιέρωση σε αγαπημένο τους πρόσωπο, έχοντας στη διάθεση τους τρεις
ώρες. Οι διαγωνιζόμενοι ρίχτηκαν στη μάχη της ζύμης και της ζαχαρόπαστας… Τα καλύτερα
αποτελέσματα ήρθαν από την Δώρα Κάππη, την Γεωργία Μιμηγιάννη και τον Πέτρο
Φουσκιτάκη, ενώ στις τελευταίες θέσεις βρέθηκαν η Χριστίνα Αλιπράντη (18η), ο Νίκος Ζώτος
(17η) και η Λένα Σαμέρκα (16η).
Λαμβάνοντας υπόψη τους τη συνολική επίδοση των διαγωνιζομένων, οι κριτές αποφάσισαν
ότι η Χριστίνα Αλιπράντη είναι η πρώτη που αποχωρεί από το «Bake Off Greece», ενώ
πρώτος «Star Baker» αναδείχθηκε ο 17χρονος Πέτρος Φουσκιτάκης, ο οποίος παρέλαβε
και την πολυπόθητη γαλάζια ποδιά.
Την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, οι 17 συμμετέχοντες καλούνται να
ανταποκριθούν σε δύο ακόμα πιο απαιτητικές δοκιμασίες. Για να παραμείνουν στον διαγωνισμό
πρέπει να δημιουργήσουν ευφάνταστες λιχουδιές για ένα παιδικό πάρτι αλλά και να επιδοθούν
σε δύσκολες… «ασκήσεις ισορροπίας». Στο τέλος, όμως, θα έρθουν τα πάνω-κάτω…
Ποιος θα αποκτήσει τα πιο γλυκά 50.000 ευρώ τής ζωής του;
Το trailer του επόμενου επεισοδίου: https://www.youtube.com/watch?v=Zhg2QCAYYG8
«Bake Off Greece»: Κάθε Κυριακή, στις 21:00
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