
Obživa - praktické návody

Možnosti mletí obilí
Prvním a nejprimitivnějším „mlýnkem“ na obilí byla zrnotěrka. Jednalo se v podstatě jen o dva 
kameny, mezi kterými se třelo zrno. První byl velký a plochý, ten ležel na zemi a nehýbalo 
se s ním. Druhý byl menší a ve spodu měl také plochu. Tímto menším kamenem se hýbalo 
(jako s válečkem) a drtilo obilí. Zpracovávání obilí tímto způsobem bylo fyzicky i časově velmi 
náročné. Zrnotěrka sice zaznamenala inovace (např. přidělání dřevěného držadla na menší 
třecí kámen), ale stále to bylo velmi primitivní zařízení.

Keltský mlýnek žernov byl už oproti zrnotěrce více promyšlený a konstrukčně dokonalejší. 
Jednalo se o dva kruhové kameny, umístěné na sobě na dřevěné konstrukci. Vrchní kámen 
měl uprostřed otvor, kterým byla prostrčena dřevěná tyčka, která zapadala do důlku spodního 
kamenu. Tak se zajistila stabilita, horní kámen neklouzal dolů. Podél této tyčky byl veden žlábek, 
kudy dolů propadalo obilí a dostalo se tak do prostoru mezi oba kameny. Horní kámen byl 
dřevěnou pákou, zabudovanou do kamene, uváděn do rotačního pohybu a drtil tím obilí. 
Třecí plocha kamenů byla zešikmena od středu dolů. Obilí se tak dostalo ze středu na okraj, kde 
vypadlo namleté do připravené nádoby.

Mletí na žernovu bylo mnohem jednodušší. Bylo 10x rychlejší než na zrnotěrce a také mnohem 
méně fyzicky náročné.

Recept na keltské placky
Co budeme potřebovat:
• Celozrnnou mouku
• Mléko
• Nádobu na mísení těsta
• Dle potřeby vál či jinou podložku na uplácání placek

Mouku smícháme s mlékem a zpracujeme do těsta. Těsto by mělo mít takovou konzistenci, aby 
se dalo dobře tvarovat a příliš se nelepilo. Z takto připraveného těsta vytvarujeme placičky 
a dáme na předem rozehřátou keltskou pícku, popř. na plech do předehřáté trouby nebo 
na rozpálenou pánev. Průběžně kontrolujeme, dokud se nám nebudou zdát hotové, placky 
pečené na pícce otáčíme, aby došlo k rovnoměrnému propečení.

Placičky můžeme dále upravovat nasladko i naslano.

Nasladko můžeme podávat s máslem a medem či povidly nebo marmeládou. Vhodným 
doplňkem je také sušené ovoce a oříšky.

Naslano podáváme například s tvarohovou pomazánkou: tvaroh smícháme s nasekanou 
cibulkou či utřeným česnekem nebo bylinkami. Dochutíme solí či kořením dle vlastní chuti.


