
RECURSOS DIDÁCTICOS
A transformación do cereal
No noso territorio, no paso da Idade do Bronce á Idade do Ferro, a
progresiva importancia da agricultura como actividade de subsistencia vai
dar lugar á fixación das comunidades á terra e, en consecuencia, á aparición
dos primeiros poboados fortificados: os castros. 
 
 
 
 

QUE UTENSILIOS EMPREGARON PARA O
PROCESAMENTO DOS CEREAIS?

Algúns produtos como o gran, as landras e outras sementes, necesitaban
ser procesados para converterse en alimento. A moenda e o machucado
foron os principais métodos para obter fariña e, por conseguinte, as
ferramentas empregadas nesta labor foron: os muíños (o circular permitía
unha maior producción con menor esforzo) e os morteiros.

QUE ALIMENTOS ELABORABAN UNHA VEZ
OBTIDA A FARIÑA?

Grazas ao achado –entre outras- de sementes carbonizadas, sabemos que no
interior dos castros se consumían os seguintes cereais: paínzo (millo miúdo),
trigo –varias especies-, cebada, centeo e avea. O trigo e a cebada
empregaríanse como cereais de inverno e o paínzo como cereal de verán
(dobre colleita). 
Coa fariña destes cereais, incluso mesturada, elaboraban pan ou tortas, o que
constituía un alimento moi común. Os cereais tamén eran cociñados baixo a
forma de papas, caldos ou sopas.

Este tipo de cultivo cerealista complementaríase coa recollida de froitos
e coa existencia de hortas nas que se cultivarían algunhas herbáceas
como verzas ou coles e leguminosas como as fabas ou os chícharos.

Estrabón no libro III da súa Xeografía: "Nas tres
cuartas partes do ano os montañeses non se nutren
senón de belotas, que secas e trituradas moen para
facer pan, o cal pode gardarse durante moito
tempo”.

Exemplos recentes de

muíño e morteiro

exhumados no castro de

SAN CIBRAO DE LAS

A agricultura foi a base económica
principal das persoas que habitaron os
castros. Ademais dunha importante
contribución alimentaria, os cereais
tiñan unha gran vantaxe: podían ser
almacenados para consumir en
momentos de escaseza, usados como
semente en anos sucesivos ou
empregados como produto de
intercambio.


