
Pracovní listy

Keltská kuchyně
Zemědělství
Rostlinná výroba představovala základ hospodářství Keltů a pramenil z ní hlavní zdroj obživy. 
Nejpodstatnější složku potravy tvořily obilniny. Známy jsou i tehdejší polní plevele (merlík, svízel). 
Určitý podíl vypěstovaných plodin spotřebovala domácí zvířata, nicméně píci zastupovala 
také nakosená tráva a výhonky listnáčů. Některé plodiny se hodily ke zhotovování textilního 
vlákna (len).
Výměr polností jedné usedlosti nebo dvorce asi kolísal od 5 do 25 hektarů. 

1) Co je to trávopolní soustava?

Chov domácích zvířat
Živočišná výroba zprostředkovávala pro obyvatele keltských Čech nezbytné bílkoviny. Klíčovou 
roli hrál chov hovězího dobytka, ovcí a koz i vepřů, také koní. Nepočetná byla hejna slepic, 
spíše ojediněle se objevovaly husy. Vzhledem ke špatnému zachování kosterních pozůstatků 
drůbeže o ní není možno říci téměř nic. Běžně byl chován i pojídán pes. 

Potraviny v době laténské
2) Vyzkoušej si ochutnávku keltských potravin.
- Poznáš, které potraviny jsi ochutnal/a?

3) Které z uvedených plodin využívali Keltové?

 
- pšenice dvouzrnka
- kukuřice
- ořechy
- rajčata
- brambory
- proso
- pohanka
- hrách
- jablka
- banány
- mrkev
 

4) Co bys řekl/a o plodinách v době laténské – jak se lišily od těch dnešních?

5) Mohli Keltové ochutnat také víno (nápoj)? Kde ho získávali?
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6) Jak se nazývá mlýnek na mletí obilí? Vzpomeneš si, co bylo jeho předchůdcem?

7) Proč se muselo zrní nejprve semlít?

8) Zapiš si postup pečení chleba v chlebové peci. 

Pojmy, se kterými jsme pracovali: trávopolní soustava, textilní plodiny, žernov, zrnotěrka, 
pšenice dvouzrnka, chlebová pec

Tajenka na závěr

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. K
9.

1. Významným zdrojem obživy byl v době laténské chov ………………………..

2. Nápoj, který Keltové získávali obchodováním s antickým Římem

3. Název zemědělské soustavy využívané Kelty

4. Látka obsažená v obilných zrnech, kterou lidský organismus nedokáže strávit

5. Předchůdce keltského mlýnku na obilí

6. Kelty pěstovaná luštěnina

7. Název keltského mlýnku na obilí

8. K (tajenka)

9. Tak tuhle plodinu Kelti rozhodně nevyužívali – do Evropy ji přivezl až Kryštof Kolumbus  
 v 15. století!
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