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STRAVOVÁNÍ V MLADŠÍ DOBĚ ŽELEZNÉ – KELTSKÝ JÍDELNÍČEK 
DĚJEPIS
1. Jedno ráno v životě keltského zemědělce na jaře.

Jednoho rána se ve dvorci na okraji keltského oppida probudil muž. Otevřel oči a rozhlédl se po 
zšeřelé místnosti. Uviděl svou ženu a dvě děti, v rohu místnosti hrnčířský kruh a nádoby, které jeho 
žena vytočila na kruhu v minulých dnech a které čekaly na vysušení a vypálení v peci. Vstal, aby 
rozfoukal ohniště, které během noci vyhaslo. Hodil do něj pár polínek a tím vzbudil ostatní. Žena 
rychle vstala a šla podojit krávu. Pak připravila na stůl teplé mléko a pár obilných placek, které 
schovala ze včerejška. Loňská úroda obilí už téměř došla, zásobní jáma byla skoro prázdná, zbývalo 
v ní tak akorát na zasetí. Muž vzal placku do ruky a beze slova odešel. Čeká jej těžký den. Odešel 
na nedaleké pole, z jehož úrody celá rodina žila. Zapřáhl voly do potahu a pomocí železné radlice 
začal těžkou půdu orat, aby se prokypřila a mohl začít sít obilí, hlavně pšenici. Jeho žena mezitím 
tkala. Přes zimu si napředla dostatek ovčí vlny a chtěla svému muži do podzimu utkat nový plášť. 
Děti poslala k řece. Třeba uloví nějakou rybu k obědu. 

2. Jedno ráno v životě keltského zemědělce v létě.

Jednoho rána se ve dvorci na okraji keltského oppida probudil muž. Otevřel oči a rozhlédl se 
po místnosti zalité sluncem. Vedle něj spala žena a dvě děti. Na stole uviděl misku lesních jahod 
a borůvek, které včera děti nasbíraly v lese. Vstal, napil se vody ze džbánu a odešel zkontrolovat 
dobytek v ohradě. Koze se nedávno narodila dvě kůzlata, muž měl radost, že bude dost zásoby 
masa na zimu. Vrzání dveří probudilo ostatní. Děti se pustily do lesních plodů, žena jim přidala kus 
sýra a obilnou placku. Připravila jídlo na celý den – do plátna zabalila chleba, sušené maso, mrkev 
a trochu obilných placek. Když se muž vrátil, vzal železné srpy a celá rodina se odebrala na pole. 
Pšenice již dozrála a bylo třeba ji rychle sklidit, než se vzácné zrno vysype z klasů na zem. Poté klasy 
vymlátí, část si ponechají v zásobnicích přímo doma, část zrní nasype do zásobních jam v zemi 
a část uloží v nadzemních sýpkách. Zásoby musí vydržet přes celou zimu a musí zůstat i na jarní osev. 
Však si ještě všichni pamatují, jak zlá byla zima, když jim část obilí splesnivěla ve špatně vymazané 
zásobní jámě! Muž by takové lamentování a hořekování své ženy nerad znovu poslouchal...

3. Jedno ráno v životě keltského zemědělce na podzim.

Jednoho rána se ve dvorci na okraji keltského oppida probudil muž. Otevřel oči a rozhlédl se 
po místnosti. Jeho zrak padl na proutěné koše u zdi, do nichž včera děti nasbíraly jablka z pláněk 
v okolí oppida. Na trámu nade dveřmi žena sušila bylinky a houby. Jak to vše vonělo! Muž dostal 
hlad. Postavil se a ve tmě zakopl o hliněnou nádobu, která stála na zemi. Prásk! Nádoba spadla 
a rozbila se na střepy. Probudila se žena a vyčetla svému muži jeho neopatrnost – teď bude muset 
na hrnčířském kruhu vytočit novou, vysušit a vypálit. Posbírala střepy a rozdělala ohniště uprostřed 
místnosti. Má čerstvě namletou mouku, připraví rodině na velké železné pánvi čerstvé teplé obilné 
placky. Po snídani zasedla žena k žernovu (kamennému rotačnímu mlýnku). Stál hned vedle 
ohromné nádoby plné obilí, tzv. zásobnice. Začala mlít obilí. Ve vedlejším stavení stále ještě obilí drtí 
po staru, jen mezi dvěma kameny, v takzvané zrnotěrce. Je to namáhavější, zdlouhavější a mouka 
je hrubá. Ó, jak je žena ráda, že jí muž opatřil tak báječný vynález! Žena vděčně pohlédla k muži; 
rozbitá hliněná nádoba byla zapomenuta.

4. Jedno ráno v životě keltského zemědělce v zimě.

Jednoho rána se ve dvorci na okraji keltského oppida probudil muž. Otevřel oči a rozhlédl se 
po zatemnělé místnosti. Byla mu zima. Přikryl se další houní a kabátcem, který mu z ovčí vlny utkala 
jeho žena, ale nezahřálo ho to. Drkotal zuby. Přemohl se a rozdělal oheň uprostřed místnosti. Oheň 
místnost osvítil a brzy příjemně prohřál. Muž věděl, že zásoby připravené na zimu se tenčí. S tak krutou 
a dlouhou zimou přece jen nepočítali. Zásoby obilí v zásobních jámách se tenčí, musí taky myslet 
na to, aby měli co na jaře zasít. Maso už došlo. Ženě se nelíbilo, že ho tentokrát museli všechno vyudit 
a nasušit, protože neměli sůl – kupci, přivážející sůl z dalekých zasněžených hor, loni do jejich oppida 
nezavítali. Bude muset na lov. Žena bude ráda i za veverku nebo lišku, jen když nasytí děti. Nejstarší 
syn se probudil, a když poznal, jaké dobrodružství chystá jeho otec, vyskočil z postele a začal se 
strojit také. Stopovat zvěř v lese v čerstvé sněhové pokrývce! To přece bude něco docela jiného než 
celý den příst ovčí vlnu!
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potraviny používané v pravěkém období 
v Evropě:

•	 maso z chovu (hovězí, vepřové, kozí, skopové, 
koňské, drůbeží)

•	 maso z lovu: divočina, ryby, ptáci
•	 mléko (kravské, kozí, ovčí)
•	 mléčné výrobky (sýr, tvaroh)
•	 vejce
•	 zelenina: česnek, pórek, mrkev, petržel, celer, 

křen, cibule, listová zelenina (listy kopřiv, 
pampelišek, bolševníku obecného, kozince, 
merlíku...)

•	 luštěniny: hrách, čočka, vikev, koňský bob
•	 obilí: pšenice, ječmen, proso
•	 mák
•	 lesní plody (maliny, jahody, borůvky, šípky, 

ostružiny, brusinky, lískové oříšky)
•	 plané ovoce: jablka, hrušky, trnky, slívy
•	 voda, víno, pivo, medovina, bylinné čaje, 

kvašená stromová míza (javorová, březová)

•	 med lesních včel
•	 sůl
•	 bylinky: majoránka, kopr, máta, kmín, šalvěj, 

dobromysl, meduňka, chmel...

potraviny, s nimiž se Evropa seznámila později, 
zejm. prostřednictvím Asie a Ameriky:

•	 brambory (z Ameriky)
•	 rýže (z Asie od 12. století)
•	 kukuřice
•	 pohanka
•	 káva
•	 kakao – čokoláda 
•	 čaj
•	 cukr
•	 zelenina: rajče, paprika, brokolice, květák, 

kedlubna
•	 ovoce: citrusové plody, banány, ananas, kiwi, 

kokos...


