Scris de newsreporter pe 16 februarie 2021, 10:34

Mihaela Bilic a fost DATA AFARA de la PRO TV
Nutritionista Mihaela Bilic a fost data afara de la PROTV, unde participa la
emisiunea ”Arena Bucatarilor”! Bilic le reproseaza producatorilor ca nici macar
nu au anuntat-o, dupa 5 ani, ca nu va mai face parte din noul sezon, relateaza
stiripesurse.
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”Sunt curioasa sa vad cine o sa imi ia locul!”, a scris medicul Mihaela Bilic pe o retea de socializare.
”S-a rupt lantul de iubire”
Dragii mei, duminicile vor fi mai triste fara voi. Vreau sa va anunt ca incepand din luna martie nu
o sa ne mai intalnim in fiecare weekend in cadrul emisiunii “Arena bucatarilor”. Noul sezon va
debuta intr-o alta formula, nu ma intrebati cine o sa faca parte din echipa, nici eu nu stiu.
Producatorul emisiunii nu a gasit de cuviinta sa ma anunte ca incetam colaborarea, cu atat mai
putin sa-mi dea vreo explicatie... asa ca sunt la fel de curioasa ca si voi cine o sa-mi ia locul.
Probabil putini stiu ca proiectul “Arena bucatarilor” nu este o productie Protv, ci o emisiune
creata/finantata de Selgros, difuzata cu multi ani in urma la Kanal D si apoi la Protv. Pentru mine
cei 5 ani de colaborare au reprezentat o experienta extraordinara, formatul in sine fiind unul
curat, neconditionat de publicitate, unic pe piata romaneasca. Nu am crezut ca un medic
nutritionist poate sa-si gaseasca locul intr-o bucatarie si sa completeze intr-un mod pozitiv
preparatele culinare de exceptie care se gateau acolo. insa “reteta” s-a dovedit a fi o reusita!

Am facut o echipa frumoasa cu Liviu Preda, a carui prezenta mi-a lipsit mult anul trecut. Acum a
venit randul meu sa va multumesc ca ne-ati fost alaturi si sa va spun la revedere, cu speranta ca
ne vom revedea cu alte ocazii/ in alte emisiuni, cel putin la fel de interesante. Iar “Arenei
bucatarilor” ii doresc succes, oricare ar fi formula in care va continua.”, a scris Bilic.
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