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Nötter?
Framåt jul kan man se hur nötter av många olika slag dyker upp i 
affärerna. Det är valnötter, paranötter, makadamianötter och kokos-
nötter. Men egentligen är alla dessa inte nötter. En nöt är botaniskt 
sett en sorts frukt. Frukt är den del av en blomväxt som omger fröet 
eller fröna. Balja, skida, stenfrukt och bär är andra typer av frukter. 

Kulturrutan
Hasselnöten
I augusti och september gick man förr i 
tiden man ur huse för att skörda från na-
turens skafferi. En mycket viktig växt var 
hasseln som förekommer upp till Dalälven 
och på en del lokaler längre norrut. 

Nötterna sitter tre till fem stycken till-
sammans. Varje nöt omsluts av ett djupt 
flikigt svepeblad och får ligga och efter-
mogna tills de loss-
nar ur svepet. 

Eftersom has-
selnötter förr hade 
stor ekonomisk be-
tydelse för markä-
garen, omfattas de 
inte av Allemans-
rätten och får bara 
plockas på egen 
mark. 

Spela filipin
Den som knäcker en nöt 
med två kärnor ger den 
ena nöten till någon som 
vill spela filipin och behåller 
den andra själv. Sedan har man 
en vadslagning och bestämmer 
något som ska göras av den som 
förlorar vadet, till exempel bädda 
den andres säng. Man väljer en dag 
och en tid och äter därefter upp 
varsin nöt. Första gången ni träffas 

efter den bestämda tidpunkten gäl-
ler det att säga filipin först. Den som 
gör det har vunnit. 

Vem är vem?
Sortera de olika ”nötterna” med hjälp beskrivningarna och defnitio-
nerna här till vänster. Ta även hjälp av bilderna. 

C. Jordnöten har ett torrt yttre skal som innehåller två el-
ler tre frön. Det spröda fruktskalet multnar lätt sönder.

Stenfrukt Stenfrukter har en köttigt fruktvägg med 
ett tunt skinn. Varje frukt har en kärna som innehåller 
ett frö.

Nöt Nötter har en torr och hård fruktvägg. Frukten 
innehåller ett frö och den öppnar sig långt efter mognad.

Kapsel Kapslar har torr fruktvägg. Varje frukt innehål-
ler många frön. Frukten öppnar sig direkt efter mognad. 
Balja och skida är olika typer av kapslar.

A. Krakmandelns (filipinnöten) frukt har ett tunt skinn 
och innanför detta ett tunt köttigt skikt. Även det inner-
sta skiktet som innehåller ett frö, är tunnskaligt och lätt 
att knäcka till och med med fingarna.

D. Valnötter har när de plockas från trädet ett köt-
tigt överdrag. Vi äter fröet som omges av den hårda 
fröväggen.

B. Paranötter är frön som har utvecklats i en klot-
rund fruktbildning helt utan köttigt innehåll. En frukt 
kan innehålla upp till tjugofyra paranötter och väga 
flera kilo.

E. Hasselnöten har ytterst en riktigt hård och torr fruktvägg 
och innanför den finns fröet som är det vi äter.

F. Kokosnöten är grön när den plockas. Under det läder-
artade skalet finns ett tjockt fibröst lager. Innerst finns 
fröet avgränsat av en mycket hård fruktvägg.

Facit: A, D, F = stenfrukt, B, C = kapsel, E, = nöt



December 2008

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

v. 49

v. 50

v. 51

v. 52

v. 1

vinjettbild: halmstjärna

Nobeldagen

  1   2   3   4   5   6   7     

  8   9 10 11 12   13 14   

15 16  17 18 19 20 21

22 23  24 25 26 27 28

29 30 31    1   2   3   4        

A
N

N
O

N
S

 Sven Nikolaus, Niklas Angela, Angelika 

Virginia Anna Malin, Malena Daniel, Daniela Alexander, Alexis Lucia Sten, Sixten

Gottfrid Assar Stig Abraham Isak Israel, Moses Tomas

Natanael, Jonatan Adam Eva Juldagen Stefan, Staffan Johannes, Johan Benjamin 

Natalia, Natalie Abel, Set Sylvester

Oskar, Ossian Beata, Beatrice Lydia Barbara, Barbro

2:a advent

3:e advent

4:e advent

Drottningens födelsedag Julafton Juldagen Annandag jul

Luciadagen

Vintersolståndet

Värnlösa barns dag

Nyårsafton


