
 

  תעודת זהות -ןאפקאגוז 

 תמונת העץ. 

 

 :תמונת הפרי

 
     

 אגוזיים- משפחה

 Carya illinoinensis :לועזי

 2  : בבוסתן

מדרום איווה ואינדיאנה  —מקורו בדרום מזרח אמריקה הצפונית  :מקור הולדת
 .דרומה לטקסס ומיסיסיפי

 .סנטימטרים 47–77אורך העלה , העלים מסודרים לסרוגין, נשיר :  עלים ונשירות

ואינם מתאימים זה לזה לצורך , בעזרת רוח מואבקיםם הפרחי :פריחה
 .לכן שני עצים או יותר נחוצים כדי להאביק זה את זה, האבקה

 6עד  2.6אורכו , צורת פרי הפקאן דומה לביצה מוארכת :צורת פרי
כהה  חוםצבעו . סנטימטרים 3עד  5.5ורוחבו , טריםסנטימ

ומתפקעת , קשה ומחוספסת, עוביה מילימטרים 4עד  3, וקליפתו
 .כאשר הפרי בשל

 מטרים 25–47הפקאן גדל לגובה של  צורת העץ

 אוספים את הפרי  

  :רגישות

וכן כחומר בעירה מצוין להכנת , בשל חוזקו רהיטיםעץ הפקאן משמש להכנת  תכונות 
הפקאן אכילים ובעלי טעם עשיר  אגוזי. או חם עישון קרבטכניקת  מעושן בשר

במיוחד  — בישולאו לשמש ל, הם יכולים להיאכל כפי שהם. חמאהודמוי 
אחד התבשילים הנפוצים . בקינוחים מתוקים אך גם בתבשילים מתובלים

מאכל מסורתי בדרום , עוגת הפקאןביותר שהפקאן הוא חלק עיקרי בהן היא 
אשר , (praline) פרליןהפקאן הוא מרכיב חשוב גם בממתק ה. ארצות הברית

 .רלינסניו אובדרך כלל מקושר ל

, אין מדליקין בעטרן מפני כבוד השבת: "מהאגוזים הפיקו שמן מאכל ולמאור מהמקורות
, שבת, משנה" )בשמן שומשומים ובשמן אגוזים -וחכמים מתירין בכל השמנים 

אולי : והיו משליכים לפני החתן והכלה אגוזים, האגוז היה סמל הפוריות( 'ב' ב
שכשם שקליפת , שנות אחרת אומרתפר. כדי לסמל את העובר שבתוך הרחם

האגוז קשה מבחוץ ובתוך יש חלקים מתוקים כך יכולים חיי הזוג הצעיר להיות 
 מתוקים או קשים 

אגוז : האגוז יש בו שלושה מינים: "...כתוב( 'שיר השירים ו)בילקוט שמעוני 
 -הבינוני , שנפרך מעצמו -של פרך . אגוזים בינוניים ואגוזים קטרונים, פרך
אתה מקיש עליו באבן לשברו ואין  -והקטרונים , ה מקיש עליו באבן ונשבראת

 ".תועלת בו
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