
Obživa - praktické návody

Keltská kuchyně

Keltové jedli:

Obilniny:
•	 druhy – pšenice dvouzrnka (v každé slupičce byly vedle sebe vždy dvě zrníčka, žito, ječmen), 

proso, (oves spíše u Germánů)

•	 mletí – na žernovu (rotační kamenný mlýnek) nebo ruční zrnotěrkou (plochý kámen s mělkou 
prohlubní, kde je nasypané obilí, které se drtí malým valounem)

•	 vaření – kaše jak sladké tak i slané – z vody, ovocných šťáv nebo mléka, z drceného i celého 
obilí

•	 pečení – z mouky různé kvality (obilí se dá na žernovu umlet i na velmi jemnou mouku) 

•	 nekvašené placky zadělávané vodou nebo mlékem pečené na horkém kameni nebo 
na stěně pece

•	 kvašený chléb – kvas se připravoval několik dní dopředu z vody a mouky, nebo se nechával 
od předchozího pečení, bochánky chleba se pekly ve speciálních chlebových píckách

•	 koláče – kvašené i nekvašené placky oslazené medem, zdobené ovocem nebo ovocnými 
mázy (něco mezi povidly a marmeládou)

•	 nezralé obilí se pražilo, tzv. pražmo bývalo prvním jídlem z nové úrody obilí

Luštěniny:
•	 hrách, čočka, boby

•	 úprava: vařené, kaše, ve vodě nabobtnané a potom upražené (pučálka)

Maso:
•	 domácí: hovězí, vepřové, skopové, drůbež

•	 lovené: divočina, ryby, ptáci

•	 pečené, vařené, uzené, sušené

Ovoce:
•	 většinou plané, ale snahy o šlechtění, zakládání sadů

•	 druhy: jablka, hrušky, jahody, maliny, borůvky, ostružiny, šípky, trnky, slívy, lískové oříšky, 
brusinky

•	 úprava: čerstvé, „polévky“, kaše, mázy, sušené

Zelenina:
•	 mrkev, petržel, celer, křen, cibule, česnek, listová zelenina (např. listy kopřiv, pampelišek, 

bolševníku obecného, kozince, merlíku…)

•	 mléčné výrobky: mléko, sýry, tvaroh

Sladidla:
•	 med – vybíraný od divoce žijících včel, ale i od včel chovaných v úlech

•	 sušené ovoce, ovocné šťávy a mázy
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Koření:
•	 sůl – těžba z dolů (např. Hallstadt) nebo odpařováním mořské vody, se solí se ve velkém 

obchodovalo

•	 jako dochucovadla sloužily různé byliny, majoránka, kmín, kopr, máta, šalvěj, dobromysl, 
meduňka, chmel…

Pití:
•	 čistá voda
•	 bylinné čaje
•	 mléko
•	 medovina
•	 víno – import ze středomoří
•	 pivo
•	 kvašená stromová míza – sbírala se v předjaří, např. z javoru nebo břízy

Keltové jednoznačně NEJEDLI a ani JÍST NEMOHLI:
 
•	 Brambory
•	 Papriky
•	 Rajčata
•	 Slunečnicová semínka
•	 Brokolici
•	 Květák 
•	 Kedlubnu 
 

Je také třeba si uvědomit, že v dnešní době máme vše vyšlechtěné a že tehdejší potraviny 
mohly a většinou také vypadaly jinak, než je známe dnes (např. mrkev nebyla oranžová, ale 
bíložlutá). Ovoce se podobalo planým plodům, bylo menší,… 


