
  

  

 

 

TAΡΤΑ ΜΕ ΚΡΕΜΑ ΠΕΠΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ 
 
 

 
 

 
 

 
  

 

ENEΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
30 λεπτά 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
1 ώρα και 10 λεπτά 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
μέτρια 

ΜΕΡΙΔΕΣ 
12 κομμάτια 

 
 
 
 
 
 

ΥΛΙΚΑ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Ζύμη: 

· 100 γρ. ζάχαρη 
· 200 γρ. βούτυρο, σε κομμάτια 
· 390 γρ. αλεύρι φαρίνα 
· 1 αυγό 
· 1 πρέζα αλάτι 
· 1 ½ κ.γλ. σπιτική ζάχαρη βανίλιας 

ή 1 κ.γλ. φυσικό εκχύλισμα 
βανίλιας 

Κρέμα πεπονιού: 

· 250 γρ. πεπόνι, καθαρισμένο και 
χωρίς φλούδα 

· 500 γρ. πλήρες γάλα 
· 100 γρ. ζάχαρη 
· 2 αυγά ( 60 γρ. το καθένα)  
· 60 - 70 γρ. αλεύρι φαρίνα 
· 1 κ.σ. σπιτική ζάχαρη βανίλιας 

Γαρνίρισμα: 

· 80 γρ. νερό 
· 1 φύλλο ζελατίνης (2 γρ.), 

κομμένο σε μικρά κομμάτια 
· 200 γρ. πεπόνι, σε λεπτές φέτες 
· 200 γρ. φρέσκες φράουλες, 

κομμένες στη μέση 

 Ζύμη: 

1 Βάλτε στον κάδο τη ζάχαρη και αλέστε 15 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 10. 

2 Προσθέστε το βούτυρο, το αλεύρι, το αυγό, το αλάτι, τη ζάχαρη βανίλιας και 
αναμείξτε 25-30 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 5, με τη βοήθεια της σπάτουλας.  

Βγάλτε τη ζύμη από τον κάδο, πλάστε την σε πλακουτσωτή μπάλα και τυλίξτε 
την με πλαστική μεμβράνη.  Βάλτε στο ψυγείο για περίπου 1 ώρα. 

3 Προθερμάνετε το φούρνο στους 180ο. Βουτυρώστε μια ταρτιέρα διαμέτρου 28 
εκ. ή καλύψτε ένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί και αφήστε στην άκρη. 

4 Ανοίξτε τη ζύμη σε φύλλο, απλώστε την στη βάση και τα τοιχώματα της 
ταρτιέρας, καλύψτε με αντικολλητικό χαρτί, γεμίστε με ξερά φασόλια και ψήστε 
στον προθερμασμένο φούρνο (180ο) για περίπου 30 λεπτά ή μέχρι να ροδίσει.  
Αφήστε να κρυώσει και ξεφορμάρετε σε μια πιατέλα. 

Κρέμα πεπονιού: 

5 Βάλτε στον κάδο το πεπόνι και πολτοποιήστε 5 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 7. 

6 Προσθέστε το γάλα, τη ζάχαρη, τα αυγά, το αλεύρι, τη ζάχαρη βανίλιας και 
θερμάνετε 7 λεπτά/90ο/ταχύτητα 4.  Αδειάστε στην τάρτα που έχει κρυώσει, 

καλύψτε με πλαστική μεμβράνη ακριβώς πάνω από την κρέμα για να μην κάνει 
κρούστα και διατηρήστε στο ψυγείο. 

Γαρνίρισμα: 

7 Βάλτε στον κάδο το νερό και βράστε 3 λεπτά/100ο/ταχύτητα 1. 

8 Προσθέστε τη ζελατίνη προσέχοντας να μην πέσει πάνω στα μαχαίρια και 
αναμείξτε 10 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 6. 

9 Διακοσμήστε την τάρτα με τα φρούτα και αλείψτε, με ένα πινέλο, με το μείγμα 
ζελατίνης, ενώ είναι ακόμα λίγο χλιαρή.  Διατηρήστε στο ψυγείο μέχρι να 
σερβίρετε. 

 
 

  

ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΝΑ 
ΜΕΡΙΔΑ 

 

Ενέργεια 1628 kJ / 389 
kcal 

Πρωτείνες 9 γρ. 

Υδατάνθρακες 57 γρ. 

Λιπαρά 15 γρ. 
 

  

 


