Stenfrukt

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

Kapsel

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

Nöt

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

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

Nötter?

Kulturrutan

Framåt jul kan man se hur nötter av många olika slag dyker upp i
affärerna. Det är valnötter, paranötter, makadamianötter och kokosnötter. 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.

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

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

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

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

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

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

Hasselnöten
I augusti och september gick man förr i
tiden man ur huse för att skörda från naturens 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 tillsammans. Varje nöt omsluts av ett djupt
flikigt svepeblad och får ligga och eftermogna tills de lossnar ur svepet.
Eftersom hasselnötter förr hade
stor ekonomisk betydelse för markägaren, omfattas de
inte av Allemansrätten 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 gäller det att säga filipin först. Den som
gör det har vunnit.
Facit: A, D, F = stenfrukt, B, C = kapsel, E, = nöt
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