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ΚΑΝΑΠΕ ΜΕ ΚΑΡΠΟΥΖΙ, ΦΕΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΥΔΙΑ 

 
 

ΥΛΙΚΑ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Ντρέσινγκ  Ντρέσινγκ 

· 1 κλωνάρι μαϊντανό, φρέσκο, τα 
φύλλα μόνο 

· 1 κλωνάρι δυόσμο, φρέσκο, τα 
φύλλα μόνο 

· 20 γρ. εξαιρετικά παρθένο 
ελαιόλαδο  

· 2 κ.γλ. χυμό λεμονιού  
· 1 πρέζα θαλασσινό αλάτι, ή 

ανάλογα με το γούστο 
· 1 πρέζα μαύρο πιπέρι, 

φρεσκοαλεσμένο, ή ανάλογα με 
το γούστο 

Μείγμα φέτας 

· 150 γρ. φέτα  
· 60 γρ. τυρί κρέμα 
· 2 κ.σ. εξαιρετικά παρθένο 

ελαιόλαδο  
· 1 κ.σ. χυμό λεμονιού  
· 2 πρέζες θαλασσινό αλάτι  
· 2 πρέζες μαύρο πιπέρι, 

αλεσμένο  

Καρπούζι & Καρύδια 

· 1000 γρ. καρπούζι 
· 40 γρ. καρύδι, κομμένο στη μέση, 

καβουρδισμένο 

 
 

 1 Βάλτε στον κάδο τον μαϊντανό, το δυόσμο και κόψτε 
3 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 7. Καθαρίστε τα τοιχώματα με τη σπάτουλα. 

2 Προσθέστε το ελαιόλαδο, το χυμό λεμονιού, το αλάτι, το πιπέρι και 
πολτοποιήστε 10 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 9. Αδειάστε σε ένα μπολ και αφήστε 

στην άκρη. Πλύνετε και στεγνώστε τον κάδο καλά. 

Μείγμα φέτας 

3 Τοποθετήστε το χτυπητήρι. Βάλτε στον κάδο τη φέτα, το τυρί κρέμα και 
αναμείξτε 20 δευτ./ταχύτητα 4. Καθαρίστε τα τοιχώματα με τη σπάτουλα και 
αναμείξτε 30 δευτ./ταχύτητα 3. Καθαρίστε ξανά τα τοιχώματα με τη σπάτουλα. 

4 Προσθέστε το ελαιόλαδο, το χυμό λεμονιού, το αλάτι, το πιπέρι και αναμείξτε 
20 δευτ./ταχύτητα 3. Αφαιρέστε το χτυπητήρι, αδειάστε το μείγμα σε ένα μπολ 

και διατηρήστε στο ψυγείο μέχρι να το χρειαστείτε. Πλύνετε και στεγνώστε τον 
κάδο. 

Καρπούζι και καρύδια 

5 Κόψτε το καρπούζι σε φέτες πάχους ενός εκατοστού και κόψτε σε στρογγυλά 

σχήματα με τη βοήθεια ενός κουπάτ, διαμέτρου 4-5 εκ. Τοποθετήστε τα 
κομμάτια καρπούζι σε μια πιατέλα σερβιρίσματος. 

6 Βάλτε 1 κουταλάκι μείγμα φέτας στο κάθε κομμάτι καρπουζιού και διακοσμήστε 

με τα καρύδια. Ραντίστε με το ντρέσσινγκ. Σερβίρετε αμέσως. 
 

 

 

ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΝΑ 
ΚΟΜΜΑΤΙ 

 

Ενέργεια 213 kJ / 50 kcal 

Πρωτείνη 1 γρ. 

Υδατάνθρακες 1 γρ. 

              Λιπαρά 5 γρ. 
 

 

   

 

 
 

 
 

 
  

 

ENEΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
20 λεπτά 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
25 λεπτά 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
εύκολη 

ΜΕΡΙΔΕΣ 
30 κομμάτια  


