
 

 תעודת זהות -חבוש

 תמונת הפרי תמונת הפרח

 ורדניים- משפחה

 Cydonia oblonga :לועזי

 .ועד הקווקז מקדוניה, אנטוליה, פרסמקורו של הצמח מאזור  :מקור

עלים 
 :  ונשירות

 עליו מעוגלים ושעירים בצעירותם  , עץ נשיר

עלי גביע לפרח חמישה . צבעו לבן או ורוד והוא צומח בודד על ענפים קיצוניים, הפרח גדול :פריחה
 וחמישה עלי כותרת מפורדים

, כשהוא בשל וצורתו אגסית זהובהמבריק בצבע  , הפירות דמויי תפוח או אגס במראיהם :פרי
 .מ רוחבו"ס 6-9 -אורכו ו מ"ס 7-21

 "קוטפים"את הפרי 

צורת 
 העץ

 מטר 4-6וברוחב  מטר 5-8בעל נוף כדורי הגדל לגובה של 

 רגיש למזיקים :רגישות

 תכונות
 : מיוחדות

 

לחבוש ולא  התכוון נראה כ, שיר השיריםכמו למשל ב, "תפוח"יש סברה שאומרת ש
 . תפוח המוכרל

דיווח שהכלה  פלוטארכוס, נישואיןביוון הקדומה החבוש היה פרי מנחה מסורתי בטקס ה
היווניה הייתה נוגסת בחבוש כדי לבשם את פיה לנשיקות בטרם תכנס לחדר הייחוד  

 (. 5.65אים שאלות לרומ)
עצרה  אטלנטההיה זה חבוש זהוב בשבילו . אפרודיטההעניק ל פאריסהיה זה חבוש ש
 . באמצע מירוצה

 דבשמספק מרשמים לבישול החבוש עם  אפיקיוסספר הבישול הרומאי הנודע של 
אולי תפוח גן " תפוח זהוב", בינהם, סוגים 5מזכיר , רומאיהסופר ה, קולומלה. כרישהו

 . פומודורו, יל את שמו לעגבנייה באיטלקיתאשר השא, עדן
של  פורטוגזיהיה ריבת חבושים ומבוסס על שמו ה" מרמלדה"מובנה המקורי של המילה 

 .ומשקאות חריפים אחרים ייןניתן לעשות מפרי החבוש אף (. marmelo" )מרמלו"הפרי 
ניתן  גרמניהב ריבהמבשלים את החבוש ל( membrillo" )ממבריו"שם קרוי הפרי , ספרדב

" ל'ספרג"הפרי קרוי  לבנוןב. המשמר את ריחו המיוחד של הפרי, לקנות מיץ חבושים טבעי
 . ומשתמשים בו להכנת ריבה

, עם סוכר ויוצקים את העיסה הצמיגה לתבניות, לזמן ארוך, מבשלים את החבוש הונגריהב
 (. Birs-alma sajt: הונגרית" )גבינת חבושים"להכנת 
. יום כיפורלקראת  ציפורןנהוג לעטוף חבוש בסמרטוט לח ובו אבקת  ניסיהיהדות תובקרב 

ומריחים , את החבוש ששינה צבעו לחום וספג מריח הציפורן מעטרים בציפורנים שלמות
במוצאי יום  בית הכנסתיש הנוהגים לאכול את החבוש בדרך חזרה מ. לאורך יום הכיפורים

 .הכיפורים
 .דלקת ריאותוש מבושלים במים ומשמשים כתרופה נגד גלעיני החב אפגניסטןבחלקים מ

 .אגסיםבדרך כלל תפוחים ו, עליו עצי פרי אחרים מרכיביםו כנהבעצי החבוש משתמשים כ



 

  
 


