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1. Úvod  

Naneštěstí Vikingové nenapsali žádnou kuchařku.  

I tak: na jídlo vydatné nezapomeň!1 

 

Při rekonstruování historie se mnoho re-enaktorů soustřeďuje 

zejména na bojové aktivity, rekonstruování zbraní, zbrojí  

a na boj samotný a případně i na některé běžné každodenní 

činnosti tehdejší doby (řemesla). A to ve velké míře zpravidla 

tehdy, když je to vyžadováno: o takovéto doplňkové aktivity není 

široký zájem. A to přestože umožňují uchopit tehdejší myšlení, 

dovednosti a náročnost života vůbec v míře větší, než-li rádoby 

boj. 

Jednou z obvyklých nebojových činností je potom vaření: je 

tedy sice nejčastěji rekonstruovanou aktivitou, ovšem vzhledem 

k tomu, že je považováno spíše za doplněk, za činnost pro ty, 

kteří se nevěnují žádnému řemeslu a funguje jako jisté alibi 

účastníků festivalů, je zároveň nejvíce podceňovanou  

a neoceňovanou činností; navíc současně nejméně odborně 

veřejnosti známou; což je minimálně škoda. 

Přitom jídlo a přijímání potravy hrají důležitou (nejen) 

sociální roli v životě moderního člověka a ještě mnohem 

důležitější hrály v době, kdy si člověk musel veškerou potravu 

sám vlastnoručně opatřit. 

Tato práce si tedy klade za cíl pozvednout povědomí  

o pokrmech a jejich přípravě v době vikinské, stejně jako  

o druzích potravin a souvisejících zajímavostech – a autor doufá, 

že se stane též podkladem pro celkové obecné hlubší zamyšlení 

nad rekonstruováním historie. Jedná se o první ze série článků 

zaměřených na potraviny: tento se zaobírá potravou a pokrmy 

v historických souvislostech (na základě pramenů), druhý bude 

potom zaměřen na jedlé rostliny v širších souvislostech 

(rostliny konzumované v dřívějších dobách, ovšem nedoložené 

přímo z doby vikinské – což je v žádném případě nevylučuje 

                     

1  

Radím ti,Loddfáni, 

bys radu přijal, 

přijde ti vhod, přijmeš-li ji, 

nebudeš toho litovat nikdy: 

před sebou máš-li 

přes hory cestu, 

na jídlo vydatné nezapomeň. 

 

Hávamál (Výroky Vysokého), strofa 116. 
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z tehdejšího jídelníčku) – a poslední práce se soustředí 

na léčivky a jejich (možné) používání.  

1.1. Východiska 

V případě vikingů2 nejsou naneštěstí o přípravě jídla a jeho 

konzumaci přímé zprávy v dostačující míře. Písemných dokladů je 

poskrovnu a to málo (ságy) bylo navíc sepsáno minimálně 100 let 

po ukončení vikinské éry, což na první pohled příliš nevadí, 

neboť nelze důvodně předpokládat, že by se za tak krátké časové 

období (bez převratných technologických či socio-ekonomických 

změn) upravila skladba jídelníčku. Ovšem zmínek je skutečně 

nedostatečné množství a navíc nejsou ani příliš vypovídající. 

Také nejstarší skandinávská kuchařka pochází teprve přibližně 

z roku 1300 a je v ní již příliš patrný vliv francouzské 

kuchyně.3 Oproti ní potom stojí mladší, ale mnohem relevantnější 

islandský zdroj Libellus de arte coquinaria. 

K dispozici máme samozřejmě archeologické nálezy,  

které jsou potom dvojího druhu:  

a) biologický materiál (pyl, kosti etc.) a 

b) hmotná kultura/nálezy (rošty, pánve, nádobí, vyobrazení 

etc.). 

Příkladný je potom kupř. souborný nález potravin z Osebergu 

(Norsko), kde byly součástí pohřební výbavy. 

Z materiálů a nálezů doplněných písemnými prameny se 

nicméně dá poměrně dobře poskládat obraz toho, co tehdejší lidé 

konzumovali a jak mohla být jídla připravována a servírována; 

v mnohem menší míře je možné usuzovat, jak byly jednotlivé 

suroviny kombinovány a pokrmy dochucovány. 

2. Teoretická část 

Je zřejmé, že lidé vikinského období konzumovali zejména potravu 

vyprodukovanou na vlastních farmách a to od hovězího masa přes 

kozy, mléko, máslo, obiloviny, sýry až po vejce nebo zeleninu. 

                     

2 V tomto textu je používáno označení „viking“ pro všechny Seveřany a to 

i přesto, že si je autor vědom toho, že je nesprávné a zavádějící. Přidržuje 

se ho podle příkladů českých překladů odborných publikací z důvodu obecné 

rozšířenosti a kvůli snazšímu porozumění textu. 
3 Kristensen, M. Harpestrang. Gamle danske Urtebøger, Stenbøger, 

og Kogebøger (Old Danish Urte-books, Stone-books, and Cookbooks). Kodaň: 

Thiele. 1908-1920. 
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K čemuž se dá přirozeně přidat vše, co bylo možné ulovit, lapit 

nebo nasbírat. 

Skladba potravy a poměrové zastoupení jednotlivých 

poživatin se samozřejmě lišily podle místních podmínek: jiné 

jídlo bylo běžné v Dánsku a jiné potom zase na Islandu, kde byly 

mnohem drsnější přírodní podmínky a např. lovná zvěř se nikdy 

nestala významnější součástí jídelníčku – vzhledem k nedostatku 

divoké zvěře na ostrově. 

2.1. Biologický materiál 

Za biologický materiál jsou považovány pyl, semena, kosti, kůže 

a další rostlinné a živočišné materiály, které zaprvé vypovídají  

o tom, co kde rostlo (pyl a semena získaná z rašelinišť  

a jezerních sedimentů) a za další, co bylo konzumováno (kosti, 

kůže a další rostlinný a živočišný materiál získaný z dobových 

rumišť a kuchyňského odpadu (zpracované díky tzv. midden 

archeology – archeologii odpadu).  

2.1.1. Rostlinné potraviny 

Konzumace množství rostlinné stravy je neoddiskutovatelná 

skutečnost, stejně jako její velká rozmanitost a druhová šíře. 

O těchto faktech je volně dostupné poměrně velké množství 

detailních studií. 

Samozřejmě, že poměrové rozložení jednotlivých druhů 

neodpovídá (a ani nemůže odpovídat) skladbě tehdejšího 

jídelníčku, neboť některé druhy jsou (co se množství dokladů 

týče) podhodnoceny, což je způsobeno jejich rychlým rozkladem 

(fazole, hrách) nebo tím, že je nelze v pylu snadno rozlišit – 

toto se týká zejména brukvovitých rostlin (zelí, tuřín, 

hořčice).4 

Ze Skandinávie a Dánska (Birka, Borg, Oseberg, Hedeby, 

Svendborg) i dalších oblastí (Jarlshof/Shetlandy, Dublin/Irsko, 

York/Anglie) je z různých lokalit doloženo rozmanité množství 

druhů rostlinných potravin:5 

 obiloviny: oves, žito, ječmen, pšenice 

 zelenina: celer, řeřicha, košťáloviny, mrkev6, koriandr, 

pastiňák, tuřín 

                     

4 Kenward, str. 58-70. 
5 Graham-Campbell, str. 69. 
6 Samozřejmě, že ne červená! 
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 ovoce: ostružiny, maliny, trnky, lesní jahody, borůvky, 

moruše, jalovcové plody, jablka, švestky, bezinky, šípky, 

jeřabiny, hloh, třešně, višně, brusnice borůvka 

 ořechy: lískové o. 

Velmi dobře jsou zmapovány zejména nálezy obilovin  

a nejnovější výzkumy potvrzují, že jejich pěstování bylo opravdu 

velice rozšířeno a výnosnost byla na farmu poměrně velká; na 

farmě v lokalitě Asalstræti u Reykjavíku bylo nalezeno kupř. 

několik zásobnic s kapacitou 200 kg zrní.7 Nejrozšířenější byl 

ječmen a to zejména v Dánsku a Švédsku a okolo přelomu tisíciletí 

ho začalo pomalu doplňovat i žito, i když to se plně nerozšířilo 

až do doby pozdního středověku. V Norsku byl potom hojný ještě 

oves. Na Islandu se obilniny výrazněji rozšířily až kolem roku 

1150, zřejmě v souvislosti se zlepšením klimatických podmínek. 

Pšenice byla nalezena v Yorku, Birce i Osebergu, ale její 

rozšíření není dobře doložené. Hospodařilo se trojpolně, přičemž 

nejprve se selo žito, následně ječmen (a třetí rok leželo pole 

ladem). 

Ječmen byl základem chleba, který byl malý, tenký, plochý 

(podobný placce) a pečený na otevřeném ohni8. Tvarem byl jak 

kruhový tak i oválný a někdy měl chléb uprostřed díru – zřejmě 

proto, aby se dal navléci na tyč při skladování. Převažoval 

kruhový tvar a průměr byl od cca. 5. do 25. cm a vzhledem  

ke svému tvaru (placka) byl chléb používán též jako “talíř” při 

servírování jídla, viz kupř. výšivka z Bayeux9.  

Kvašený chléb byl samozřejmě z kvásku a nikoliv z kvasnic 

(respective nebyl z droždí - Saccharomyces cerevisiae). Nálezy 

chleba (Birka), potvrzují, že byl vždy vícezrnný (ječmen a oves) 

a obsahoval i např. lněná semínka či takové zvláštnosti jako je 

klíčený hrášek, vikev, lničku setou (Camelina sativa) nebo 

drcené lýko z borovice (Pinus sylvestris L.).10 Chléb byl 

servírován v bohatých rodinách a na hostinách a Píseň o Rígovi 

říká, že chléb leží v bohatých rodinách přímo (zřejmě ve významu: 

stále) na stole na bílém lněném ubruse. Pouze na chléb, 

respektive jeho symboliku užití cobi daru pro mrtvé, se 

soustředíme v některém příštím specializovaném článku. 

                     

7 Karlsson, str. 45–46. 
8 Zdá se, že chlebové pece nebyly příliš běžné a rozšířené a někteří badatelé 

soudí, že k jejich rozšíření vedla teprve rostoucí produkce žita v jižní 

Skandinávii a nutnost péct kvašený chléb (okolo přelomu tisíciletí). 
9 Hansson, str. 64-66. 
10 Hansson, str. 65. 
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Ovšem většina ječmene byla použita při vaření piva, které 

mělo velkou důležitost a lehce jiný kontext než dnes – byl to 

zásadní způsob, jak uchovat uhlohydráty pro zimní konzumaci! 

Nedostatek obilovin na Islandu znamenal, že chléb se nestal 

nikdy hlavní složkou potravy – lidé o něm dokonce snili a jeden 

muž získal přezdívku „Kruh másla“ (Smjör-hringr) – zřejmě pro 

jeho oblíbenou pochoutku – chleba s máslem. Místo na chléb se 

tedy obilí zejména „ředilo“ v kaši.11 

Mouka se mlela na ručním mlýnku a byla to těžká práce 

vyhrazená pro otroky nebo nižší třídu žen – Píseň o Grottu 

(Grottasǫngr) v Eddě říká: 

Nv erv komnar til konvngs hvsa  

framvisar tvær Fenia oc Menia;  

þær 'ro at Froþa Friþleifs sonar  

máttkar meyiar at mani hafþar.  

Þær at lvðri leiddar vorv  

oc griotz gria gangs of beiddv;  

het hann hvarigri hvild ne yndi,  

aðr hann heyrþi hliom ambatta.  

 

Do domu krále 

dvě přišly ženy, 

vědmy moudré, 

Fenja a Menja. 

Fródimu musí, 

Fridleifovu synu, 

sloužit obě 

jak otrokyně. 

K žernovu přivedl 

zajaté ženy, 

šedými kameny 

točit jim kázal. 

Nepřál otrokyním 

odpočinku, 

stále chtěl hluk 

mletí slyšet.12 

 

Oves se potom používal zejména na kaši, která byla opravdu 

každodenním jídlem – běžně vařená jen z vody, na oslavu ovšem 

z mléka a dochucená máslem. Případně se oves používal ve formě 

vloček jako přísada do chleba (Hamar, Norsko). 

Dále následují nálezy polévek a různých dušených pokrmů 

(typu „Eintopf“), které se skládají z mouky, krup, zeleniny  

                     

11 Jochens, str. 127. 
12 Překlad Ladislav Heger, Edda. str. 438. 
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(a živočišných částí); ságy zmiňují i omáčky, koláče a salát 

(Heimskringla). 

Důvodně se předpokládá konzumace širokého spektra zeleniny 

a bylin, které se dokonce pěstovaly na zvláštních zahrádkách 

(viz Sága o Hálfadanovi Černém: „Jednou [Ranghild] měla sen, že 

stojí venku ve své bylinné zahrádce.”) a jsou v ságách několikrát 

zmiňovány. Z Osebergu13 je znám kmín, řeřicha, hořčice, koriandr, 

chmel a křen. Kopr, blín, řepík a čekanka jsou doloženy 

z oblasti Danelawe (York). Z dalších rostlin potom libeček, 

petržel, máta, tymián, majoránka, merlík, andělika, fenykl 

a česnek.14 Významným zdrojem minerálů a vitamínů byl „mořský 

špenát“, červená řasa Palmaria palmata, která se po usušení může 

skladovat velmi dlouho a údajně má být delikátní chuti. Přímo 

zmiňován je pórek – má být promíchán s dalšími bylinami a vařen 

a podáván zraněným pro posilu a vyléčení.15 Stejně tak se Sága o 

svatém Óláfu zmiňuje o „medovině s bylinami“. 

Z exotických koření byly k dispozici pepř, šafrán, zázvor, 

kardamon, hřebíček, muškátový květ a ořech, skořice, anýz 

a bobkové listy.16 Raně středověká kuchařka Libellus de arte 

coquinaria (Malá kniha umění kuchařského) nalezená v Dublinu  

(a sepsaná na Islandu počátkem 13. stol.) dokládá, že Islanďané 

koření (nejen tedy exotické) dobře znali a mnoho druhů používali. 

Nicméně je samozřejmě z pozdějšího období, ale to není důvodem 

ji do bádání a pramenů (obezřetně) nezapojovat. 

Vinný ocet (spolu s medem) se používal jako aromatické 

dochucovadlo.17 

Je taktéž doložena konzumace islandského mechu (Cetaria 

islandica) – ovšem v době strádání a hladu jako náhražky jídla.18 

Zajímavostí je, že existovaly zákony (na Islandu), které 

zakazovaly sběr mechu, řas, anděliky a bobulí na cizím pozemku 

bez svolení vlastníka. Což je v rozporu s tradičním právem 

skandinávských zemí platným do dnes. 

Další zmínky o rostlinné stravě lze opět nalézt i v ságách: 

v Sáze o Njálovi hospodář Hoskuld opouští jednou ráno svůj statek 

Ossabær, v jedné ruce drží meč, v druhé svůj secí vak a jde sít 

zrno (angl. text uvádí „grain“) na své pole.19 Mnohem zajímavější 

je zmínka v díle Sága o pobratimech (Fóstbrœðra saga), v níž 

přísežní bratři Þorgeir a Þormóð cestují do Strandů  

                     

13 Brøgger, Schetelig, str. 345-346. 
14 Jóhannesson, str. 305. 
15 Sága o Svatém Óláfu, Sága o Haraldu Krutém. 
16 Brønsted, str. 102. 
17 Pulsiano, str. 134. 
18 Byock, str. 51. 
19 Sveinsson, str. 280-281. 
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na západě Islandu, aby nasbírali anděliku, a „podaří se jim jí 

nasekat pořádný ranec“.  

Přestože je tedy zmínek o konzumaci zeleniny a bylin opravdu 

poskrovnu, je z mnoha zdrojů vyloženě zřejmé, že pojídání 

zeleniny bylo více než běžné20 a dalo by se říci, že i oblíbené 

(viz výprava poměrně bohatého sedláka za zeleninou v uvedené 

Sáze o přísežných bratrech – která může ukazovat na osobní zájem 

získat úrodu takové „delikatesy“ jako je andělika). 

Další rostliny byly pravděpodobně konzumovány kvůli svým 

příznivým (léčivým) účinkům na organismus, kupř. lžičník 

lékařský (Cochlearia officinalis) zmíněný v Sáze o Grettim 

(kapitola 73); tato rostlina je vynikajícím zdrojem vitamínu C 

a mohla tak výborně pomáhat předcházet kurdějím (skyrbjúgr), 

které byly vikingům dobře známy (viz Sága o Þorsteinovi Bílém - 

Þorsteins saga hvíta, kapitola 4). 

 

Obr. 2: Řeřišnice potočnice, lokalita: ČR. Archív autora. 

2.1.2. Živočišné potraviny 

Konzumaci a druhovou skladbu živočišné potravy můžeme doložit 

nejen archeologickými nálezy, ale opět též písemnými prameny; 

oproti rostlinné stravě mnohem detailněji a zmínky jsou četnější 

– ságy se ovšem povětšinou zmiňují o činnostech spojených se 

získáváním této potravy a v podstatě mimoběžně. Což ilustruje 

kupř. Sága o Egilu Skallagrímssonovi: „Skallagrím byl člověk 

velmi přičinlivý a míval u sebe mnoho lidí. Ty musel nejprve 

                     

20 Simpson, str. 57. 
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posílat na lov ryb a ptáků, protože zpočátku neměl pro takové 

množství lidí dost jiné potravy. Dobytka nebylo mnoho a musel se 

zatím volně pást v lesích. … Také velryb tehdy připlouvalo mnoho 

a mohlo se lovit po libosti, protože lovená zvěř nebyla zvyklá 

na lidi.“ (kap. 30). 

Z nálezů kostí vyplývá, že na vikinských sídlištích bylo 

v hojné míře konzumováno hovězí, skopové, jehněčí a vepřové 

maso, přičemž na konzumované množství ukazují velikosti farem 

a též způsob vedení chovu: spíše pravidlem jsou farmy 

s prostorem (kravínem) pro 80 – 100 kusů zvířat. Chov byl veden 

tak, že jedna polovina stáda byla porážena před dosažením  

3½ roku věku, což umožnilo většině krav porodit jedno tele  

a produkovat zároveň maso i mléko. Jsou nacházeny ale i kosti 

krav starých až 10 let, které tedy sloužili pouze k produkci 

mléka. Býci byli přirozeně poráženi ihned po dosažení žádoucí 

hmotnosti. 

Dobytek se obvykle porážel v říjnu, neboť v té době přestává 

být venku dostatek pastvy a musí se začít přecházet na předem 

připravenou píci – a hospodář musel obezřetně rozhodnout,  

kolik kusů (těch nejkvalitnějších) bude schopen vyživit a kolik 

jich tedy musí porazit. Z tohoto pohledu je možno hovězí maso 

označit jako „přebytek“, „nechtěný zbytek“ nebo „důsledek 

neschopnosti“ a jeho hodnota nebyla nikdy tak vysoká, jako 

hodnota mléka a mléčných výrobků.21 Dobytek dokonce mohl být (na 

Islandu) – jako jediné zvíře – pojištěn.22 

Na druhém místě, co se významu týče, byly potom ovce, 

chované pro maso a mléko (a vlnu). S ohledem na skutečnost,  

že bylo chováno více kastrovaných beranů než ovcí, lze dovozovat, 

že u ovcí bylo ceněno maso (a vlna/kůže) více než mléko.23 Poměr 

ovcí (a koz)24 oproti dobytku na farmách v době vikinské byl 

poměrně nízký – pouze 1:1 až 2:1, což také ukazuje na fakt, že 

ovce byly mnohem méně důležité (poměr v závěru doby vikinské se 

zvedá na 4:1 a v dalších staletích dosahuje hodnoty až 25:1).25 

Na jídelníčku se objevovalo i koňské maso – jako běžná 

a levná poživatina. Výzkumy na farmě Granastadir na severu 

                     

21 Slovo pro bohatství nebo peníze „fé“ má ve staré norštině kořen ve slově 

„dobytek“ – hodnotou bylo živoucí zvíře produkující mléko, ne rychle 

zkonzumovaný poražený kus – neboť tento představoval z delšího časového 

pohledu ekonomickou ztrátu. Mohli bychom tedy říci, že hovězí maso bylo 

z pohledu tehdejších lidí známkou neschopnosti/neúspěchu a nikoliv úspěchu 

(jak je vnímána jeho konzumace v dnešní době). 
22 Jóhannesson. str. 85 a 290. 
23 Short, str. 76. 
24 Oba živočišné druhy se obvykle slučují do jedné skupiny, neboť je velmi 

obtížné odlišit fragmenty kostí jedněch od druhých. 
25 Simpson, str. 142. 



11 

 

Islandu ukázaly, že koně byli poráženi stejným způsobem jako 

hovězí dobytek. Navíc byli koně obětováváni bohům a jejich maso 

konzumováno v rámci rituálních hostin (což končí zákazem 

s nástupem křesťanství). 

Prasata (domácí prasata – túnsvín) byla chována nadivoko, 

ovšem v blízkosti stavení; porážena byla v listopadu-prosinci 

a určena pro domácí spotřebu.26 Jejich další funkce byla také 

v tom, že konzumovala domácí odpad a tím ho dále zužitkovávala 

– a právě v době vikinské se začíná objevovat praxe chovat 

prasata ve městech jako zdroj jídla a zároveň likvidátory 

odpadu. 

Samozřejmě byla chována kuřata, husy a kachny a to jak 

pro vejce, tak i na maso. 

Z mléka se vyráběl sýr, máslo (oba produkty zmiňované v Sáze 

o Njálovi), tvaroh, podmáslí a skyr (jemný kyselý jogurt 

připomínající ovšem spíše dnešní „cottage cheese“ nebo jemný 

řídký sýr). Mléko, respektive mléčné výrobky, byly v raném 

středověku základem jídelníčku a hlavním zdrojem  

proteinů: obilné potraviny se rozmáhaly pozvolna a mléčné 

produkty začaly převažovat až v průběhu 9. století. Jochens27 

dokonce tvrdí, že na Islandu byly mléčné potraviny mnohem více 

ceněny než maso. 

Samotné mléko bylo zřejmě konzumováno (přímým pitím) 

zřídka. Raději se využilo jako surovina pro další – výše zmíněné 

– produkty, které mohly být mnohem déle skladovány. Skyr mohl 

být uložen měsíce, stejně jako sýr a máslo (obojí solené) 

a syrovátka, která vznikala jako vedlejší produkt, se dala 

využít ke konzervaci masa či másla28 - jak ukazují nálezy v domě 

v lokalitě Stöng (Island). Solené máslo potom mohlo být 

uchováváno po mnoho let; Jochens uvádí, že „Velké zásoby potravin 

byly kumulovány bohatými sedláky stejně jako zlato. V době 

reformace vlastnil biskup Hólar opravdovou hromadu másla (z 

desátků), jejíž váha byla spočítána na 25 tun!“29 

Vedle masa z chovu a mléčných produktů byly nedílnou 

součástí jídelníčku ryby a to zejména v přímořských oblastech 

a kolem řek. Místa bohatá na ryby byla vysoce hodnocena, jak je 

patrné kupř. z Knihy o záboru země (Landnámabók): když si Þuríð 

                     

26 Jóhannesson, str. 85 a 291–292. 
27 Jochens, str. 128. 
28 Kyselina mléčná obsažená v syrovátce zpomaluje, až zastavuje, růst bakterií 

a její působení je tedy stejné jako kyseliny octové. Této vlastnosti (mléčného 

kvašení) se využívá i při nakládání zeleniny – produktem je dnes znovuobjevené 

oblíbené „pickles“. 
29 Jochens, str. 128. 
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zabrala pro sebe jedno místo bohaté na ryby, dostala od každého 

farmáře, co zde chtěl chytat ryby, jednu bezrohou ovci.30 Je 

zřejmé, že ryby byly důležitou potravou zejména v místech 

s vysokou koncentrací lidí a na sněmech – ryby z jezera 

Þingvallavatn na Islandu, u něhož se konaly sněmy, vždy nakrmily 

obrovské masy shromážděného lidu. V přímořských oblastech potom 

tvořily až 25% veškeré potravy.31 

Lovena byla veškerá divoká zvěř a ptáci (stejně jako sbírána 

jejich vejce); zmínit lze kupř. kormorána, alku, kulíka, mrože, 

losa i tuleně. 

Opomenout nelze ani velryby:  

Ac on his agnum lande is se betsta hwælhuntað: þa beoð eahta 

and feowertiges elna lange, & þa mæstan fiftiges elna lange. 

Þara he sæde þæt he syxa sum ofsloge syxtig on twam dagum.32 

(A ve své vlastní zemi může nejlépe velryby lovit: jsou 48 

loktů dlouhé a ty největší dokonce 50. Říkal, že jich tam on  

a 5 dalších za 2 dny ulovili na 60 kusů.) 

 

Obr. 3: Uzené šproty. Archív autora. 

                     

30 Benediktsson, str. 186, S145. 
31 Nordal, str. 97. 
32 The Old English Orosius, překl. z AJ autor, ř. 39-41 
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2.2. Hmotná kultura 

Velké množství předmětů, přímo či nepřímo souvisejících 

s potravou a její konzumací, přežilo z vikinského období  

až do dnešních dnů a máme tedy nezvratné doklady o tom, jak se 

jídlo mohlo (s vysokou pravděpodobností) připravovat, jíst 

i získávat. Velmi nám v tom napomáhá i skutečnost, že kuchyňské 

náčiní se za staletí změnilo jen nepatrně, a když srovnáme  

kupř. nálezy z pohřbu v Osebergu (rok 834) s doporučeními 

švédského hraběte Per Brahe hospodyním (rok 1585) – spatříme jen 

velmi nepatrné odchylky, přestože uplynula staletí. 

2.2.1. Ohniště, centrum všeho dění 

Pro přípravu jídla používali vikingové zvláštní ohniště,  

které označovali jako „máleldr“, oheň pro přípravu jídla (ang. 

meal-fire). Máleldr byl menší, než centrální ohniště 

(langeldar), které sloužilo k vytápění budov, a byl postaven 

v blízkosti místa určeného k jídlu (jídelna - stofa) nebo 

dokonce i ve zvláštní místnosti (búr pat er konor hafa  

matreido í; „místnost, ve které ženy jídlo připravují“),33 která 

měla intimnější charakter než otevřená prostora dlouhého domu  

a která byla vyčleněna i pro denní rukodělné práce a vyprávění 

příběhů.34 

2.2.2. Nádoby pro přípravu jídla 

Příprava potravin vyžaduje vyšší teplotu a tedy i nádoby,  

které měly k přípravě sloužit, musely být z tepelně odolných 

materiálů: hlíny, železa, bronzu/mosazi a též ze dřeva. 

Doloženy máme železné i měděné (něm. „Kupfer“35) kotlíky – 

kupř. nálezy z Dalarny a Birky (Švédsko), Buskerudu a Telemarku 

(Norsko), Gotlandu36 – které jsou buď ryze polokulovitého tvaru37, 

nebo válcovitého s vypouklým dnem. Jsou jak kované z jednoho 

kusu, tak i z více a na některých nálezech jsou patrné vysprávky 

nanýtováním menších kousků kovu (někteří badatelé ovšem soudí, 

že se nejedná o vysprávky nedostatků vzniklých používáním,  

ale úpravy nedokonalého výrobku ještě před jeho používáním).38 

Jejich velikost je různá – od průměru 20 cm až po 50 cm; islandský 

zákoník Šedá husa (Grágás) uvádí jako standardizovaný kotlík 

výrobek o váze 18. kg a objemu 30. litrů a síle stěny 6. mm  

(po přepočtu) – ovšem takovéto množství železa by představovalo 

                     

33 Jochens, str. 130. 
34 Short, str. 97. 
35 Arwidsson, str. 219. 
36 Thunmark-Nylén, str. 378, 381. 
37 Arbman, taf. 218. 
38 Arwidsson, str. 227. 
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v tehdejší době opravdové bohatství a nelze tedy předpokládat, 

že by byl takto velký kotel nějak běžný. Ke kotlíku přináleží 

(logicky) železná trojnožka, ale takováto pomůcka již nebyla 

vůbec běžná – málokdo by si mohl dovolit mít tolik železa 

k občasnému využití na cestách – neboť v domě byl kotel zavěšen 

nad ohništěm z trámu nesoucího střechu; lze předpokládat,  

že i na cestách se využívalo nejspíše trojnožky vytvořené 

z větví. 

Z dalšího železného kuchyňského vybavení lze jmenovat 

ploché pánvičky a ruční rošty (spirály) na dlouhých násadách; 

jehlice a vidlice používané jednak jako pomocné nástroje, tak 

i přímo k vaření; a dále též samonosné rošty.39 

S ohledem na velkou cenu železa bylo velice rozšířené 

používání nádob z mastku (nejrůznějších velikostí). Velkou 

výhodou mastku je jeho schopnost snadno distribuovat teplo, 

udržovat je a také skutečnost, že ho je možné snadno provrtat 

a nádobu potom zavěsit na železné háčky nad oheň (stabilně a bez 

rizika prasknutí „ucha“). A dokonce je možno jednou rozbitou 

nádobu snadno opravit pomocí železných sponek. 

Samozřejmě se používala i keramika, ovšem nebyla tak 

rozšířena jako mastkové nádoby a ani nebyla tak rozšířená. 

Hrnčířství bylo nedostatečně rozvinuté a nálezy (zejména střepů 

jako výsledků intenzívního používání keramiky) nejsou 

ve Skandinávii tak četné jako ve zbytku Evropy (nemluvě 

o Islandu, kde byl kvalitní hrnčířské hlíny vždy nedostatek – 

odtud známe dokonce pouze 2 pozitivně identifikované fragmenty 

keramiky z Voguru, oblast Hafnir40). Tvary nádob nejsou žádným 

způsobem nápadité (mimo importu) a v podstatě kopírují předešlá 

období. Provedení je hrubé a stěny nádob poměrně silné 

a nepravidelné tloušťky (vikingové neznali rychloběžný hrnčířský 

kruh, vše se stavělo ručně).41 Hrnce na vaření mají obvykle užší 

dno kvůli lepšímu přístupu tepla42 a jsou známy i nálezy 

keramických pokliček; existovaly i nádoby pro přímé zavěšení nad 

oheň, které měly vyvýšený okraj (jakási ucha) s otvorem.43 

Dřevěné soustružené nádoby je také možno použít k vaření – 

jak bude ukázáno níže. 

A jako zvláštnost je třeba zmínit i vaky nebo prostě jen 

zavěšenou zvířecí kůži, jak uvádí např. Sága o lidech 

z Ljósavatnu (Ljósvetninga saga), kap. 21: v ní Guðmund 

                     

39 Graham-Campbell, str. 81 
40 Jónsson, str. 50 
41 Thunmark-Nylén, str. 375-384 
42 Arbman, taf. 233 a dále 
43 Arbman, taf. 248 
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sarkasticky podotýká, že mléko ohřáté v zavěšené kůži není 

dostatečně teplé.44 

Další zajímavostí jsou nálezy předmětů, které sloužily 

k výrobě mléčných produktů – jako jsou dřevěné desky na schnutí 

tvarohu (Lund), dřevěná síta a čeřidla, cedníky, vědra a 

samozřejmě máselnice (York). Z Islandu potom máme mnoho příkladů 

velikých nádob na zrání syrovátky, které byly zakopány  

pod podlahou spíží.45 

Opomenout není možno ani venkovní zemní jámy: velké jámy 

byly vyplněny kulatými kameny různých velikostí a na nich byl 

následně rozděláván oheň – rozpálené kameny se potom používaly 

k ohřívání a vaření, jak je zmíněno kupř. v Sáze o lidech z Eyru 

(Eyrbyggja saga), kap. 54. 

Všechny tyto nálezy, jejich materiály a tvary napovídají 

mnoho o způsobech přípravy pokrmů. 

2.3. Způsob přípravy jídla 

I přes řadu možností, jak jídlo připravovat, převládal 

ve vikinské době (na rozdíl od dnešní doby) způsob,  

který zachovával nejvíce živin, způsoboval nejmenší ztráty živin 

i chutí, umožňoval kombinovat velké množství surovin a nebylo 

k němu potřeba mnoho drahého vybavení. Zdá se,  

že uvedené 4 charakteristiky převládaly nad pátou a tou je časová 

náročnost přípravy jídla. 

Nejběžnějším způsobem tedy bylo vaření ve vodě či dušení 

v páře, při nichž se zachovává nejvíce živin. Prvním, 

hypotetickým způsobem vaření masa, mohla být jeho přímá příprava 

v jámě vyložené dřevem, naplněné vodou a následně rozpálenými 

kameny (event. přiklopené drnem) – jakási obdoba způsobu známého 

dnes jako Seatonův hrnec. Nálezy jam vyložených kameny tuto 

možnost částečně potvrzují, nicméně nedokládají – neboť tyto 

venkovní jámy mohly sloužit k rozpálení kamenů, které byly 

následně přinášeny do domu a vhazovány do nádob se surovinami 

a tím byl vyvoláván var. Tento způsob se může zdát (modernímu 

člověku) jako složitější než přímé vaření nad ohněm, ovšem je 

třeba při něm zohlednit velice důležitou skutečnost: při tomto 

způsobu je takřka úplně eliminováno riziko prasknutí nádoby 

                     

44 Originál: Hann dreymdi það að oxi gengi upp eftir héraðinu, skrautlegur og 

hyrndur mjög, og kom á Möðruvöllu og gekk til hvers húss er var á bænum og 

síðast til öndvegis og féll þar niður dauður. 

http://www.snerpa.is/net/isl/ljosvetn.htm 
45 Lysaght, str. 126. 
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a ztráty jejího obsahu; navíc je var dokonce rychlejší.46 Vaření 

za použití kamenů je zmíněno též v ságách47 (nálezy jam viz kupř. 

Vatnsfjord, Island). Takto může být kupř. přihříváno i mléko 

přímo v dřevěných nádobách. 

Dalším způsobem bylo vaření masa (a zeleniny) spolu 

s kořením v keramickém hrnci buď jeho přisunutím a otáčením 

u otevřeného ohně nebo v zavěšeném kotlíku či mastkové nádobě. 

Samozřejmě, že nejvyššího účinku je dosahováno v kovových 

nádobách – zde ovšem pokrmy zase dostávají určitou příchuť 

a barvu. 

Logický předpoklad potvrzený v ságách je, že se vařily 

v podstatě polévky (jako vedlejší, nicméně důležitý, produkt 

úpravy masa) a kaše/eintopfy, kdy se různé suroviny smíchaly 

v jedné nádobě a vařily společně spolu s kořením, jak ukazují 

řídké nálezy. Zmíněno je též vaření masa ve velkém při porážkách: 

ve zvláštních (společných?) domech zvaných soðhúswas a v nádobě 

označované jako soðketill.48 V  Sáze o Hákonovi Dobrém (Hákonar 

saga góða ), která pojednává o roce 950, je uvedeno, že vařené 

maso sloužilo jako tři pokrmy: „jako maso, jako polévka a nakonec 

i omáčka.“49 

Dalším ze způsobů přípravy masa bylo rožnění, které máme 

doloženo jednak na výšivce z Bayeux, tak i nálezy jehlic,  

které sloužily k tomuto účelu (v podstatě špízové jehlice; velké 

vidlice byly spíše pro vyjímání kusů masa z kotlů). Tato úprava 

masa ovšem nebyla zřejmě nijak běžnou – možná právě z důvodu 

ztráty části důležitého tuku vypečením nebo též proto,  

že takto upravené maso nedosahuje takové měkkosti jako maso 

vařené – a byla zřejmě natolik netypická, že autor Ságy 

o Sturlunzích (Sturlunga saga) vyloženě považoval za nutné 

zdůraznit, že důvod opékání krávy na rožni byl dán tím, že nebyl 

k dispozici žádný kotel (!).50 

                     

46 Experimentálně ověřeno autorem: při vaření 1,5 l polévky v keramickém hrnci 

u otevřeného ohně toto trvá cca. 1,5 – 2 hod. a nádobu je třeba neustále 

pravidelně otáčet. Při použití horkých kamenů je při stejných podmínkách 

docíleno uvaření pokrmu za 0,75 – 1 hod. Kameny před vložením do hrnce 

s polévkou autor oplachoval ve vedlejší nádobě, v níž přivedl k varu čistou 

vodu. Velmi pomáhá rozpálený kámen do polévky vložit, ale stále držet hůlkami 

(v síťce) a po určité době – když začne ztrácet účinnost) vyjmout a takto 

rychle střídat jeden kámen za druhým. Jinak polévka záhy přeteče… 
47 Eyrbyggja saga, kap. 52 a 54. 
48 Jochens, str. 150. 
49 Kap. 18., “The next day, when the people sat down to table, the bondes 

pressed the king strongly to eat of horse-flesh; and as he would on no account 

do so, they wanted him to drink of the soup; and as he would not do this, 

they insisted he should at least taste the gravy;…” 
50 Jochens, str. 131. 
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Jak ukazují nálezy, byly v některých domácnostech používány 

i malé kamenné trouby (pícky) zbudované zvláštní technikou 

a navíc nikdy nenalezené v dlouhých domech – byla to specialita 

menších zahloubených (přidružených, specializovaných) staveb. 

Skládaly se z 3 vertikálních kamenných desek přikrytých čtvrtou 

plochou deskou, takže tvořily jakousi krabici; tato byla dále 

převrstvena menšími kameny, o dalším utěsnění/izolaci můžeme 

pouze spekulovat.51 Každopádně musely efektivně akumulovat 

a udržovat teplo. Vařilo se v nich tím způsobem, že ve venkovním 

ohništi byly rozpáleny kameny a tyto následně přeneseny 

do zmíněné trouby, jejíž vnitřek bez ohně, popela a kouře 

rozpálily. Jak takovéto trouby, tak i kameny rozpukané žárem 

z opakovaného použití, byly nalezeny na sídlištích z vikinské 

éry. K jakému způsobu přípravy jídly tyto pícky sloužily,  

se můžeme jenom dohadovat: vaření v hrncích je nepravděpodobné 

vzhledem k tomu, že do pícek je špatný přístup a přímý ohřev je 

mnohem praktičtější. Možné je pečení na pekáčích (o jejichž 

nálezech ovšem autor neví) jakožto chutná příprava masa bez 

ztráty šťávy či pražení (obilovin).52 Malá pícka nalezená  

na Shetlandských ostrovech velmi pravděpodobně sloužila k pečení 

ryb.53 

Dále bylo možno smažit na pánvích na přímém ohni, jak 

ukazují nálezy kruhových železných pánví s nízkým okrajem 

na dlouhém přímém držadle, či jídlo opékat na spirálově stočeném 

ručním „grilu“. Oba tyto nástroje sloužily zároveň k pečení 

chlebových placek. 

Lze předpokládat i pečení přímo na plochých kamenech 

nad/u ohniště nebo pečení rozevřených ryb, přichycených 

dřevěnými štěpinami na rozpůlených polenech či prknech 

a nastavených směrem k ohni – ovšem tyto běžné úpravy jsou pouze 

domněnkami a takovéto úpravy považuje autor za možné spíše  

při individuálním stravování (na pastvě atd.), neboť nejsou 

zdaleka tak efektivní jako ostatní výše uvedené způsoby. 

Příprava jídla byla potom vždy záležitostí žen: muži potravu 

opatřili, případně porazili zvíře – a ženy tyto suroviny dále 

zpracovávaly (včetně porcování masa); v Sáze o Njálovi dokonce 

Gunnarovi odpovídá jeho žena, aby „se nemíchal do přípravy jídla, 

protože to není pro muže.“54 

                     

51 Milek, str. 102. 
52 Autor připravuje rekonstrukci takovéto trouby a plánuje v ní experimentálně 

vařit. 
53 Graham-Campbell, str. 124. 
54 Njál, 12.48:124. 
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Obr. 4: Pečení zajíce v komínovém kamenném ohništi s nízkou odrazovou plochou 

– dle nálezů na Islandu. Archív autora. 

2.4. Konzumace jídla 

Desítky nejrůznějších předmětů a zmínky v ságách potom souvisejí 

s fází, která přímo navazuje na vaření a je jejím vyvrcholením 

– na samotnou konzumaci pokrmů. 

Nálezy obsahují velké množství lžic (z nejrůznějších 

materiálů), dřevěných talířů a misek (obdélníkových i kulatých, 

mělkých táců i hlubokých mís), misek z kovu i mastku i malých 

(tzv. stolovacích/jídelních) nožů. A přestože je hmotných 

pozůstatků mnoho, neříkají nic o tom, jak se stolovalo – pouze 

o tom, co bylo při stolování používáno za náčiní. 

Vikingové jedli hlavní jídlo dvakrát denně: nejprve 

„dagmál/dagverðr“, denní jídlo (ang. day-meal), které se 

podávalo ráno po započetí prací a potom „náttmál/náttverðr“, 

večerní jídlo (ang. night-meal), které následovalo po ukončení 

prací. Obě jídla mohla být podávána (odhaduje se)  

mezi 7. a 8. hodinou ranní a večerní. 

Jedlo se obvykle v domech a chudší rodiny jistě „jak se 

dalo“. Ty bohatší potom u stolu, který ovšem byl před každým 

jídlem rozkládán a následně skládán – domy byly tak úzké,  

že neumožňovaly, aby v nich byl trvale umístěn stůl. Jakou měl 
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takovýto dočasný stůl formu, je předmětem dohadů, nicméně 

převládají názory55, že se jednalo o stoly spouštěné zpod střechy 

a dosedající na skládací kozlíky (případně mohly být nohy stolu 

jeho pevnou součástí – prostoru bylo pod střechou dost). A po 

jídle byl stůl opět vytažen pod trámy, takže nepřekážel uprostřed 

domu. Sedělo se u něho na širokých lavicích určených ke spaní, 

které lemovaly strany domu a na nízkých trojnožkách. 

Bohatší rodiny měly pro jídlo vyčleněnou část dlouhého domu 

nebo samostatnou místnost (viz kap. 2.2.1. výše): zde byl již 

stůl trvalou součástí a kolem něho byly rozmístěny lavice 

(bekkr), které byly mnohem vyšší (a hlavně užší), než ty určené 

na spaní.56 

2.5. Uchovávání potravin, konzervace 

Ságy se jídlem a jeho přípravou příliš nezaobírají,  

ale o skladování, respektive skladištích (útibúr), se zmiňují 

několikrát – ovšem ne z důvodu, že se v těchto místnostech 

skladovaly potraviny, ale proto, že to byla obvykle jediná 

místnost na celé farmě, která se zamykala (a ukrývala i další 

cennosti, jako kupř. zbraně, provazy, brousky atd.). Spíše než 

„skladiště“ by bylo vhodnější tyto místnosti označovat  

jako komory – přestože se obvykle jednalo o samostatně stojící 

budovy. 

Na velkých farmách měli několik takovýchto komor57, které 

potom sloužily specifickému účely a podle toho měly také různá 

pojmenování (gervibúr = místnost pro výzbroj, sǫðlabúr = 

místnost pro sedla, skyrbúr = místnost pro tvaroh). A objevuje 

se dokonce příznačné označení „matbúrů“, které lze vyložit přímo 

jako spižírna.58 Na velkých farmách potom potřebovali s ohledem 

na velikost produkce i komory pro skladování mléčných výrobků 

(zejména tvarohu) a kupř. z označení „suðrbúr“, tj. jižní 

místnost, lze usuzovat, že bylo sluneční teplo využíváno  

při další fermentaci uskladněných potravin. Časté bylo i to,  

že takovéto komory byly samostatné objekty stojící na vyvýšených 

a suchých místech, dále od hlavního domu. V noci byly potom 

hlídány. Sága o Hávarðovi z Ísfjordu (Hávarðar saga Ísfirðings) 

zmiňuje, že Islanďan Atli vlastnil v Otradalu „velkou spižírnu 

vyplněnou všemi druhy dobrých věcí. Byly v ní hromady věcí 

                     

55 Foote, str. 159. 
56 Short, str. 97. 
57 Viz kupř. domy na Islandu: 

https://floasche.wordpress.com/2014/01/20/dating-eddic-poems-the-

archaeological-way-skirnismal-and-vafthrudnismal/ 
58 Jochens, str. 131. 
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a všechny druhy masa, sušené ryby a sýr a všechno, co by si jen 

kdokoliv mohl přát.“59 Sám Atli byl na to velmi hrdý a on i jeho 

žena tam spali každou noc. 

O tom jak a v čem byly potraviny uchovávány je velmi málo 

zmínek a ani nálezy toho moc neobjasní: ke skladování tvarohu 

a syrovátky byly používány dřevěné kádě (skyrker, sýruker) tak 

velké, že mohly pojmout i dospělého muže60; obilí bylo uchováváno 

ve velikých zemních zásobnicích; maso potom v sudech a naložené 

v syrovátce61 nebo zavěšené pod střechou domu, kde se i udilo. 

K samotnému konzervování potravin bylo používáno pouze 

několik základních postupů.  

Uzení v kouři se aplikovalo na maso a ryby: některé farmy 

měly pro tyto účely specializované malé stavby – udírny 

(Granastaðir, Island). V ostatních případech bylo maso 

pravděpodobně zavěšeno přímo pod střechou dlouhého domu,  

kde byly dostačující podmínky pro vyuzení masa díky absenci 

kouřovodů na ohništích v místnostech. 

Sušení se dalo použít v případě masa a to zejména ryb: 

vyvrhnuté a očištěné rybě se „rozepne kabátek“ (napříč břišní 

dutinou se vloží klacík tak, aby byla permanentně otevřená)  

a za ocas se zavěsí na větrné místo; chladný a suchý vítr 

severních oblastí rybu snadno vysušil a ochránil tak před zkázou. 

Tento způsob byl samozřejmě používán i v případě ovoce (možná  

i zeleniny) a bylin. 

Naložení v syrovátce, zmíněné v kapitole 2.1.2., bylo opět 

vhodné pro maso a dokonce i máslo, které bylo již samo o sobě 

dost slané. Syrovátka mohla být nalita i do sudů s napěchovaným 

tvarohem (u něhož se tak zpomalilo zrání a zamezilo přístupu 

vzduchu). 

Nasolování masa bylo ve vikinské době již známo, ale zdá 

se, že bylo mnohem méně využíváno, než ostatní uvedené metody – 

možná z důvodu vysoké ceny soli (nicméně sůl použitá k nasolení, 

respektive vysušení, masa může být recyklována, ale jednorázově 

je potřeba opravdu velké množství). 

Celkově lze říci, že díky chladnému a velmi větrnému klimatu 

nebylo s uchováváním potravin tolik starostí, jako v teplejších 

oblastech. Fermentace i sušení mohly být snadno a úspěšně 

                     

59 Jochens, str. 132. 
60 Viz kupř. nález na Stöngu, jižní Island, kde byly odkryty 3 dřevěné kádě 

o průměru 1,4 m a částečně zapuštěné v zemi. 
61 Dineley & Dineley, nestr. 
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prováděny, stejně tak i skladování kupř. zeleniny nebylo tolik 

problematické. 

2.6. Hodování (angl. feasting) 

Jedním z hlavních problémů při interpretaci rituálů je to,  

že i přes dobové prameny, etnografické a folkloristické 

materiály není jejich význam a průběh možno nevyvratitelně 

popsat a vyhodnotit. Stejně tak je to i s rituálem hodování, 

který je neodmyslitelně spjatý s vikinskou kulturou a vikinskými 

dlouhými domy. Tuto skutečnost nejlépe potvrzují písemné prameny 

a archeologické nálezy specifických kostrových souborů.62 

Rituální hodování je – jak jasně vyplývá z názvu – společná 

a společenská aktivita spojená s konzumací pokrmů a nápojů 

a která vykazuje jisté formální prvky a uskutečňuje se z široce 

rozšířeného zvyku (důvodu). Těmi hlavními prokazatelnými důvody 

byly zejména narození dítěte, svatba a pohřeb: 

 dánské slovo barsel, znamenající narození dítěte, vychází 

ze staronorského slova barnsǫl, což je „dětské pivo“ – a to 

vede k přesvědčení, že vikingové pozdravovali novou matku 

a oslavovali nově narozené dítě; přímé zmínky máme ovšem  

až z mladší doby; 

 synonymum pro svatbu je drekka brullaup – zapít svatbu; 

 po smrti byl zesnulý oslavován pitím erfiol – dědického 

piva – které poskytovali pozůstalí a skrze tento rituál  

se právně ujímali pozůstalosti. 

Další příležitost k hodování se týkala mužů, neboť ti se 

vydávali na daleké a významné výpravy; jednalo se o brotferðarǫl 

(rozloučení) a jeho opak, fagnaðarǫl (přivítání), jejichž 

součástí byly i hry.63 Stejně tak bylo příležitostí pro hodování 

i ukončení zemědělských prací na podzim - dožínky (haustboð);64 

navíc v tomto čase byl dostatek potravin a to ve velké 

rozmanitosti. 

Tyto slavnosti byly hodny zaznamenání a to zejména z toho 

důvodu, že jejich součástí bylo hojné popíjení, které jinak 

nebylo tak běžné jako pojídání pokrmů. Popíjení (drykkja) se tak 

stalo synonymem pro hostinu a ve většině pramenů se jedná  

o popisy konzumace alkoholu. 

Situace byla ovšem odlišná v jednotlivých oblastech 

a hlavní vliv na to mělo přirozeně klima: zatímco ságy popisují 

                     

62 Jochens, str. 22. 
63 Jochens, str. 106. 
64 Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften und Künste, str. 134. 
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zejména hry a zábavu jako součást hostin na Islandu, v Norsku 

zmiňují již dost samotné bezuzdé popíjení; zdroje zde byly mnohem 

dostupnější, a tak konzumace alkoholu převládala nad ostatními 

druhy zábavy. 

Větší odlišnosti, než ty dané klimatickými podmínkami, je 

možno spatřit v rozdílných rolích mužů a žen při hodování 

a popíjení: přestože muži v těchto aktivitách (stejně jako 

v dalších) dominovali, ani ženy nebyly vyloučeny. Ovšem jejich 

základní rolí bylo obsluhování hodujících (servírování), což je 

tradiční ženská role u germánských kmenů (a nešťastně převzatá 

Huny, jak ukazuje případ Atliho) a která má kořeny  

až v nejstarších rituálech. Jako ten nejcharakterističtější je 

možno zmínit ztotožnění servírující ženy s valkýrou, podávající 

nápoj padlým a mužům ve Valhale. Autor pevně věří, že to byla 

role důležitá, vysoce ceněná a rituální a nejednalo se o žádnou 

„posluhu“ a její zakotvení bylo i ve zvyku, že příchozímu hostu 

přinesla pití vždy dcera hostitele. 

I přes to, že ženy měly na starosti roznášení pití, nebyly 

o zábavu nijak ochuzeny; ovšem jejich role v samotném popíjení 

není příliš jasná. Eddické ságy (kupř. Lokiho pře - Lokasenna) 

naznačují, že bozi a bohyně hodovali pospolu. V lidské 

společnosti měly ženy příležitost popíjet při rituálním „pití  

ve dvojici“ (tvímenningr), což samozřejmě neznamenalo osamocené 

popíjení, ale skutečnost zmiňovanou Snorrim Sturlusonem: fakt,  

že na hostině vždy jedna dvojice (pár) sdílela jeden picí roh. 

Tento zvyk mohl mít důvod v tom, že když je každému muži losem 

přiřčena jedna žena (a zbylí muži pijí sami stranou), předchází 

se tak flirtování a žárlivým scénám; každý důležitý muž se těšil 

pozornosti jedné dívky a ona se nemohla bavit s nikým dalším 

(viz kupř. Sága o Egilovi). Samozřejmě, že se zvyky lišily dvorec 

od dvorce. Jiří Starý uvádí, že „Vikingům však přikazoval zákon, 

aby i na hostinách pili všichni společně (drekka 

sveitardrykkju).“ A dodává: „I zde máme svědectví kenningů,  

pro něž je žena ozdobou hostiny: „oporou gobelínů“, „štíhlou, 

sněhobílou sosnou vznosných baldachýnů“, „lípou lavic“ či – tak 

vůbec nejstarší i nejznamenitější opis – „přepásanou laní 

lavic“.65  

Důležitá mužská popíjení se potom odehrávala bez ženské 

přítomnosti a bylo dobrým zvykem pít bez zdrženlivosti 

(úsleituliga) a nabízený pohár nebylo možné odmítnout. Stejně 

tak ten, kdo se snažil pití vyhýbat nebo pil málo byl potrestán 

tím, že musel navíc vypít zvláštní trestný pohár66 (vítishorn); 

                     

65 Starý, nestr. 
66 Dodnes zachovaný rituál, známý v anglosaských zemích jako sconcing. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sconcing 
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pouze stáří nebo nemoc mohly muže omluvit. Termín kappdrykkja 

dokonce ukazuje, že v popíjení se i soutěžilo (kapp – soutěž, 

drykkja – popíjení). 

Archeologickými nálezy, které dokládají hodování, jsou 

zejména nálezy kostí zvířat a jejich největším problémem je,  

že tyto kolekce jsou malé a často nedostatečně prozkoumané.  

Za uspokojivé je možné označit soubory z Islandu, ze sídlišť 

Hofstaðir, Hrísbrú či Granastaðir. Tyto nálezy potom dosvědčují, 

že pro hostiny byla kvůli kvalitnějšímu masu porážena mladší 

zvířata (Granastaðir), což je v přímém protikladu složení 

souborů kostí z každodenní konzumace. I přes vyšší cenu takového 

masa, bylo toto tedy zřejmě nabízeno jako něco vysoce kvalitního 

a vzácného a samozřejmě reprezentativního.  

Dalšími doklady společenského hodování jsou potom nálezy 

velkých zásobnic a specializovaných zařízení, jako jsou 

přístřešky a zařízení na přípravu jídla – u některých domů mohla 

v jednu chvíli fungovat i 3 velká (varná) ohniště zároveň 

(Hayden, 2001). 

Neopomenutelným archeologickým dokladem jsou potom velké 

domy: hodující museli být (v zimě) usazeni ve vytápěné místnosti, 

a tak velikost domu přímo souvisí se sociálním postavením 

hostitele a jeho reputací, neboť velké domy přímo ukazovaly, 

kolik lidí je jejich vlastník schopen pohostit (jaké má 

bohatství).67 Příkladem je kupř. dlouhý dům Skallakot na Islandu, 

který je 31 m dlouhý a 5,2 m široký68 a je interpretován jako 

stavba určená pro rituální hodování – ovšem další detailní 

průzkum je nutný.69 

2.7. Skladba potravy – nutriční analýza 

Jedna z klíčových otázek při studiu potravy vikinské doby je, 

jaký vliv měla potrava v tehdejší době na zdraví a výkonnost 

člověka – jedná se tedy o zkoumání rozmanitosti a energetické 

i minerální a vitamínové vydatnosti. 

Jedinou autorovi známou studií je práce sdružení Hurstwic70, 

z níž tato kapitola také vychází a je doplněna o autorova 

zkoumání. 

Základním zjištěním je, že tehdejší skladba potravy stačila 

pokrýt vitamínovou potřebu člověka, a tak předejít nemocem 

                     

67 Jónsson, str. 23. 
68 Největší je ovšem Hofstaðir, oblast Mývatnssveit, Island, který má rozměry 

33 x 6,6 m. 
69 Jónsson, str. 49. 
70 www.hurstwic.org 
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z jejich nedostatku a to dokonce i v zimním období,  

přestože kupř. příjem vitamínu C v dávce 40 mg za den je trochu 

nižší než moderní standard. 

Překvapením proto bylo, že hlavním nedostatkem stravy 

v tehdejší době byl velice nízký energetický příjem –  

vychází-li se ovšem z velikostí porcí konzumovaných v dnešní 

době. V tomto případě vycházel příjem energie na pouhých 

1200 Kcal (5 MJ), což je hodnota, která nemohla v žádném případě 

pokrýt potřebu energie v období zimy. Moderní člověk potřebuje 

při běžném životě 5 – 6000 Kcal (při sportu potom minimálně 

o 1000 Kcal více), přičemž samozřejmě nelze srovnávat dnešní 

„práci“ s každodenní těžkou fyzickou prací na středověkých 

farmách; autor odhaduje, že dodaná energie by měla odpovídat 

přibližně 9000 Kcal pro udržení zdraví a kondice a zároveň 

zajišťovat obživu prací. Z čehož vyplývá jediné: množství tehdy 

konzumované potravy muselo být enormně velké, nesrovnatelně 

větší než dnes a to i vzhledem k jejímu (obecně nižšímu) 

energetickému obsahu. 

K dosažení takovéto úrovně by tehdejší člověk musel každý 

den průměrně zkonzumovat potravinový mix složený z 1 kg zrnin, 

0,5 kg ovoce, 0,8 kg mléčných výrobků, 0,4 kg ryb, 0,7 kg masa, 

0,5 kg zeleniny a 3 litrů piva – což je dnes nepředstavitelné 

množství. Ovšem s takto vyváženou (zprůměrovanou) stravou by 

byly v rovnováze veškeré potřebné složky správné výživy, byly by 

přesáhnuty dnešní doporučovaná množství vitamínů a minerálů (DRI 

- Dietary Reference Intakes) a zdraví jedince by bylo na výborné 

úrovni. Koneckonců, i archeologické nálezy potvrzují,  

že tehdejší populace netrpěla ve velkém množství tělesnými 

neduhy. 
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2.8. Shrnutí 

Závěr, vyplývající z první části práce je tedy jednoznačný:  

ve vikinské době byla velice rozmanitá potrava, která byla 

připravována na několik různých (chutných) způsobů. Dieta byla 

vyrovnaná, jídlo kvalitní a byl kladen i důraz na chuťovou 

rozmanitost (koření, byliny) a kulinářský zážitek (mladé maso  

na hostinách) a rozmanité menu. Jak ilustrativně uvádí Sága o 

Óláfu Svatém v 33. kapitole: „…jeden den byly ryby a mléko, další 

den potom maso a pivo.“71 

 

 

 

 

Obr. 5: Replika železného kotlíku, nález Buskerud, Norsko. Archív autora. 

  

                     

71 “King Sigurd entertained them, day about, the one day with fish and milk, 

the other day with flesh-meat and ale.” Překlad autor. http://www.sacred-

texts.com/neu/heim/08stolaf.htm 
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3. Praktická část 

3.1. Recepty 

Následující recepty nemají ambici být rekonstrukcemi reálných 

historických pokrmů (což je nemožné). Jídla jsou výsledkem 

kombinace známých dobových surovin, známých (resp. možných) 

postupů a příjemné chuti72 – spolu s jistou zvláštností kombinací 

pro moderního člověka; proto jsou uváděna specifická jídla, 

která by měla obohatit kuchyni a stůl zájemců o re-enactment. 

Všechna jídla byla vytvořena i uvařena a opakovaně 

konzumována autorem a inspirací mu potom byly nejrůznější 

literární, archeologické i kuchařské zdroje a jeho mnoholetá 

zkušenost s vařením v přírodě73 - stejně jako jeho nadšení  

pro experimentování a intuitivní vaření. Stále je však kladen 

důraz na co největší historickou autentičnost. 

Zároveň jsou vybrány ty recepty, které nejsou běžně známé 

a mohou tak ozvláštnit a doplnit výživu moderního člověka. 

Inspirovat, nadchnout k experimentování se základními surovinami 

a ponouknout k vaření (ustoupit od polotovarů a dochucovadel 

na bázi glukosidů) – a to nejen na dobových akcích. 

3.2. Polévky  

Kopřivová polévka 

- 4 hrsti nejlépe mladých kopřiv (vrcholky) 

- lžíce másla 

- 2 lžíce pšeničné mouky (hrubé, krupice) 

- tymián, pažitka, majoránka 

- 4 vajíčka 

Kopřivy nasekáme nadrobno a vložíme do vařící vody spolu 

s bylinkami a máslem. Vaříme (bublající) cca. 30 minut. V trošce 

studené vody rozmícháme pšeničnou mouku a pomalu vléváme 

do vařícího vývaru, stále mícháme. Vajíčka rozklepneme, bílek 

ze skořápek scedíme do vývaru a žloutky opatrně vložíme vcelku 

(pošírování). Vaříme dále asi 10 minut. Solíme podle chuti.  

Na začátku vaření je možno chuť zlepšit přidáním drůbežích 

vnitřností, nejlépe srdíček pokrájených na polovinu. Hotovou 

                     

72 Chuti moderního člověka – která dosahuje větší důležitosti než v minulosti, 

neboť je ovlivněna absencí nedostatku. 
73 Autor je aktivním propagátorem woodcraftu a skautem. 
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polévku můžeme okořenit přidáním sekané potočnice (potočnice 

lékařská – řeřicha potoční). 

 

Polévka z řepy 

- 2 červené řepy (syrové) 

- 3 dkg tučného hovězího 

- čtvrt hlávky zelí 

- česnek, kmín, potočnice 

Řepu i hovězí (čím tučnější, tím lepší) nakrájíme na kostky 

a dáme vařit zároveň se zelím nakrouhaným na nudličky – vaříme 

zvolna asi 1 hodinu, ideálně v kotlíku. Následně dochutíme solí, 

drceným česnekem, kmínem a potočnicí; povaříme ještě asi 5 minut.  

 

Rybí polévka 

- 1 uzená makrela 

- 5 lžic hrubé pšeničná krupice 

- 3 vejce 

- petrželka, potočnice, cibule, kmín, sůl 

Uzenou makrelu obereme od kostí a dáme vařit spolu s cibulí 

a kmínem, ideálně na malém ohni a pozvolna, cca. 30 minut. 

Následně pomalu zamícháme krupici, rozšlehaná vejce a koření. 

Dovaříme dalších 15 minut. 

 

Knedlíčková polévka 

- uzené maso, ideálně vepřové 

- hrubé pšeničná krupice 

- vejce 

- petrželka, fenykl, cibule, kmín, sůl 

Uzené maso (pokrájené na kousky) dáme spolu s nakrájenou 

cibulí, fenyklem a kmínem vařit. Mezitím připravíme knedlíčky: 

pšeničnou krupici smícháme s vajíčky (1/2 z nich předem uvaříme 

natvrdo) a posekanou petrželkou a přidáváním mouky/vajec 

vytvoříme hutnější těsto. Z něho následně formujeme kulaté 

knedlíčky velké tak, aby prošly otvorem mezi spojeným palcem a 

ukazovákem. Po cca. 45 minutách varu knedlíčky přidáme do polévky 

a dovaříme. Místo uzeného je možné použít vepřový jazyk, který 

se uvaří vcelku a až následně nakrájí na plátky (vepřový jazyk 

je nejjemnější a lahodné vepřové maso). 
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Obr. 6: Knedlíčková polévka uvařená autorem. Archív autora. 

 

3.3. Kaše (poryč) 

Kaše jsou jednou z nejvydatnějších a nejvíce uzpůsobitelných 

poživatin – mohou být sladké i slané (dokonce nakyslé) a doplněné 

nejrůznějším ovocem. 

Celozrnná pšeničná kaše 

- pšeničné zrní 

- med 

- sušené švestky 

- mléko 

Zrní se shání obtížně; nejlepší je samozřejmě samosběr 

na poli (Zrní pro krmné účely je běžné a levné – nicméně obsah 

plísní není nijak kontrolován; zrní z bio prodejen je zase 

extrémně drahé.). Pšenici namočíme do vody – lepší je ji vložit 

do nádoby s děravým dnem (doma může posloužit uříznutá PETka 

s otvory ve dně) a několikrát za den proplachovat vodou tak,  

aby byla stále vlhká (nezplesniví/nehnije). Druhý den (v případě 

namočeného zrní), případně třetí den (je-li zrno proplachováno), 

je již dost měkké a aktivované, takže se může dát vařit. Před 

varem ho je možno rozmačkat mezi dvěma prkýnky, ale není to 

nutné. Vaří se ve vodě, eventuálně v mléce spolu se sušenými 

švestkami do zhoustnutí a změknutí, což bude cca. 15 minut. 
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Dochutí se následně medem (a špetičkou soli). Jedná se o ideální 

a velice vydatnou snídani. 

 

Kyselá kaše 

- pšeničná krupice 

- 2 lžíce kvásku74 

- pažitka, česnek, majoránka 

- sušené trnky 

- mléko, máslo 

Krupici vaříme v mléce spolu s kváskem a trnkami  

až směs dostatečně zhoustne. Následně přidáme česnek - jemně 

třený se solí - a bylinky a necháme cca. 2 minuty odležet. Poté 

promícháme s trochou másla. 

Pravé kyselo 

- 0,5 l kvásku 

- trocha mléka 

- vajíčka 

- petržel, kontryhel, potočnice 

Kvásek s mlékem a bylinkami povaříme asi 20 minut –  

až zhoustne do jogurtové podoby. Následně vložíme vajíčka (bílky 

rozmícháme, žloutky opatrně vložíme do kaše tak, aby se 

nerozpadly – pošírujeme nahniličko). Vaříme dalších 6 minut 

a mícháme jen opatrně (nechceme porušit žloutky). Labužníci 

přidají čerstvě nastrouhaný česnek nebo dokonce kopr. Na porci 

servírujeme uzené šproty, příp. makrelu. Toto jídlo je výborné 

po svátcích – kdy se hodně pilo; je lepší v řidší konzistenci. 

Pučálka 

- hrách 

- sádlo 

- sůl 

- slanina 

- kmín 

Hrách namočíme přes noc, lépe přes dvě, aby začal klíčit 

(opět pozor – slévat a měnit vodu je potřeba proto, aby se 

nezačal kazit). Rozpálíme sádlo, přidáme pokrájenou slaninu 

a opražíme scezený hrách – přidáme kmín a sůl a pučálka je 

hotová. Dá se přidat i krájená petržel (kořen) a dosmahnout – 

pokrm bude mnohem rafinovanější. Dochutit můžeme česnekem, 

pažitkou nebo dokonce kaši připravit na sladko s medem. 

                     

74 Recept na kvásek viz kapitola 3.5 Chléb 
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Nejlepší je, když má hrách asi 1 cm dlouhé klíčky – potom 

je opravdu lahodný. Ale je potřeba ho po 3 – 4 dny proplachovat 

pravidelně vodu v nádobě s děravým dnem, ne ho nechat v ní stát. 

3.4. Maso 

Vepřové v pivě 

Vepřové maso (celý kus) vaříme v pivě, do něhož jsme přidali 

petržel (kořen), šištice chmele a 2 lodyhy řepíku lékařského. 

Plátky uvařeného masa je dobré před konzumací lehce potřít 

česnekem rozmačkaným se solí. 

Jehněčí s mátou a česnekovým máslem 

Jehněčí plátek lehce rozklepeme, poklademe listy máty 

a zakápneme medem. Následně stočíme a prošpikujeme dřevěnými 

jehlicemi a poté pečeme na kraji ohně na rožni. V závěru pečení 

přemístíme více nad oheň a balíček potíráme rozpuštěným máslem 

s rozmačkaným česnekem a medem. 

Slepice s pórkem a švestkami 

Slepici vycpeme břišní dutinu krájeným pórkem a cibulí (asi 

1:1), varnou nádobu s vodou zalitou slepicí také doplníme pórkem 

a hrstí sušených švestek. Vaříme do změknutí. 

Hrášek s rybou 

Zelený hrášek (čerstvě vyloupaný nebo dnes spíše koupený 

mražený) vsypeme na máslo a dusíme na silnějším ohni asi  

10 minut. Následně vložíme drobné uzené rybičky (na druhu 

nezáleží: šproty, herinky, plotice, okouny i mladé sumečky nebo 

platýze; ryby musí být uzené, ne naložené v oleji) a dalších  

20 minut necháme pod poklicí dále dusit; přidáme sůl – případně 

koření. (pozn.: malé uzené – opravdu lahodné – rybky koupíme 

dnes v Lidlu; nejsou naložené v oleji a jsou nádherně křehké.) 

Toto jídlo je nádherné k chlebovým plackám. 
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Obr. 7: Příprava receptu „Hrášek s rybou“ v kotlíku (Buskerud). Archív 

autora. 

3.5. Chléb 

Chlebovými plackami, tolik typickými pro vikinské období,  

se nebudeme zabývat – je to koneckonců jen mouka s vodou –  

ale soustředíme se na kynutý (kváskový) chléb – specialitu 

pozdějšího období (což si lidé moc neuvědomují). 

Kváskový chléb je nejstarší druh kynutého chleba – droždí 

je používáno až od 19. století. Oproti modernímu drožďovému 

chlebu je mnohem lehčeji stravitelný, nenadýmá, zachovává více 

vitamínů a minerálních prvků a je celkově „živější“; 

v protikladu k mrtvému chemickému chlebu dneška75. 

Prvním krokem je založení vlastního kvásku: v nádobě 

se smíchají 2 lžíce žitné celozrnné mouky76 s vodou  

(do konzistence jogurtu) a lehce uzavřou víčkem. Druhý den se 

přidá další lžíce mouky a trocha vody. Třetí den to samé –  

již by měly být vidět bublinky – projev kvašení. Čtvrtý den opět 

zopakujeme – ale v případě, že kvašení bylo již dost intenzívní 

                     

75 Autor již několik let peče kváskový chléb – se střídavými úspěchy. 
76 Každá mouka funguje trochu jinak – a nezáleží jen na značce,  

ale i na stáří mouky a hrubosti mletí; příprava a udržení kvásku je opravdu 

věda. 
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(objem kvašené hmoty se „nabubláním“ zdvojnásobí), je možno 

začít připravovat chléb. 

Na kilový bochník musíme do připraveného kvásku rozmíchat 

200g žitné mouky a 200 ml vlažné (odstáté) vody; ideálně si směs 

rozmícháme večer v pekáči, a buď zakryjeme víkem, nebo uzavřeme 

do igelitového pytle. Za 24 hodin, když je kvásek už dost aktivní 

(lehká, bublinatá směs), přidáme 300g chlebové mouky (pšeničné 

nebo žitné – podle toho, jak chceme mít chléb „bílý“) a 200 ml 

vody. Pečlivě promícháme a necháme asi 3 hodiny odpočinout – 

mouka zatím vsákne vodu, hezky nabobtná a těsto bude lépe kynout. 

Následně přidáme sůl, kmín, trochu mouky a těsto začneme 

překládat. Hydratovanější (řidší) těsto lépe kyne,  

je nadýchanější a více naskočí při pečení – je ovšem náročnější 

na zpracování. Mouku přidáváme podle potřeby – a potom necháme 

těsto odpočinout – asi 20 minut. Následně ho během další hodiny 

přibližně každých 15 minut překládáme a nakonec stočíme  

do vymoučené ošatky. Zde kyne tak dlouho, až se objem zvětší 

minimálně o třetinu (v závislosti na teplotě tato fáze trvá  

4 – 14 hodin, obvyklé je kynutí 8 – 10 hod.). 

Vykynutý chléb se potom vyklopí na rozpálený plech/kamennou 

desku o teplotě cca. 250oC. Troubu (pečící prostor) je vhodné 

ihned zapařit vodou. Při této teplotě se chléb peče cca. 10 minut 

a následně se teplota trochu sníží vyvětráním pece (případně  

u moderního ztlumením pečení na 180 oC.). Takto se peče dalších 

cca. 30 – 40 minut. 

Při pečení v pícce rozpalované dřevem není zapařování 

potřeba (uhlíky se obvykle vymetají namočenou jehličnatou 

větvičkou – případně březovou metlou) – chléb je ovšem třeba 

pravidelně kontrolovat. 

 

Obr. 8: Zadělávání plochého chleba v dlabané dřevěné misce. Archív autora. 
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3.1. Zákusky 

Koláčky z ječmene 

Mouku z ječmene je poměrně obtížné sehnat, a tak může být 

případně nahrazena žitnou. 

Smícháme 3 hrnky mouky s 3. vajíčky, několika lžícemi medu, 

drcenými lískovými ořechy a špetkou soli. Mlékem naředíme 

na formovatelné těsto a vytváříme placičky, které po obou 

stranách pečeme na pánvi. 

3.2. Tvaroh 

Mléko vyhřejeme na takovou teplotu, že v něm již nelze 

udržet prst, ale nevaří se. Následně ho necháme zchladnout  

(na teplém místě). Potom ho naočkujeme buď přidáním trochy 

tvarohu nebo chlebovou kůrkou (kváskovou!) a necháme alespoň  

2 dny v chladnější místnosti kysnout. Poté přidáme syřidlo 

(syrovátku – z minulé výroby nebo z výroby sýra),  

cca. 1/2 skleničky na 5 litrů mléka a necháme přes noc dále 

srážet – měla by vzniknout hmota husté konzistence s kyselou 

chutí. Následně scedíme přes plátno a hmotu v něm zavážeme 

(utahujeme kroucením tak, abychom vymačkali veškerou syrovátku). 

Necháme půl dne vykapat a potom vložíme mezi 2 prkénka, zatížíme 

velkým kamenem a ponecháme v chladu ještě půl dne dojít. 

3.3. Sýr 

- 1 kg tvarohu 

- 1 l mléka 

- lžíce másla 

- sůl 

- případně přísady: hrášek, mrkev, vařené vejce 

Nejprve se tvaroh smíchá s mlékem a přivede téměř k varu – 

až se tvaroh začne pomalu tavit a vylučovat syrovátku. Následně 

se obsah slije přes plátno a natavený tvaroh vloží zpět do hrnce 

na rozpuštěné máslo a dochutí solí. Případně se přidají další 

ingredience; možné a chutné je téměř vše. Hmota se začne opět 

zahřívat (intenzívně míchat) a jakmile se dostatečně nataví, 

slije se do formy a urovná. Nechá se uležet v chladu do druhého 

dne. 
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4. Obrazová příloha 

Níže publikované fotografie pocházejí z publikací uvedených 

v seznamu literatury a archívu autora. 

 

 

Základy domu (kuchyně) s varnými kameny v ohništi.  Jarlshof, 

Shetlandy. 

 

Železný kotlík. Kodaň, Dánsko. 
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Základy domu s pecí. Stöng, Island. 

 

Servírovací (?) tác. Stará Špandava (Alt-Spandau), Německo. 
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Chléb z hrobové výbavy. Birka, Švédsko. Hroby Bj 1028, 173, 391, 996, 

966. 

 

Závěsná varná nádoba. Birka, Švédsko. Hrob 667. 
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Kváskový chléb, výroba autor. 

Rekonstrukce dlabané dřevěné misky na základě fragmentů z různých 

oblastí. 

 

 

Repliky soustružených dřevěných nádobek, podle fragmentů z různých 

oblastí a Yorku. 
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Repliky keramiky. Birka. Výroba autor. 
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