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Uppskriftir 

Þetta uppskriftarhefti inniheldur margvíslega rétti frá Sri Lanka. Matur á Sri Lanka er 

fjölbreyttur og meira er matreitt en aðeins hrísgrjón og karríréttir. Ávextir, grænmeti og 

kryddjurtir vaxa bæði í görðum íbúa og er ræktað af bændum. Fjölbreytnin er meiri en 
nokkur getur ímyndað sér. Í sri lenskri matargerð er ferskt hráefni ómissandi og er alltaf 

reynt að nota ferskasta hráefnið sem völ er á, ásamt ýmsum kryddum og kryddjurtum. 

Samsetning máltíða er ólík því sem Íslendingar eiga að venjast. Máltíðin er oftast samsett úr 
hrísgrjónum sem er uppistaða máltíða og svo mörgum mismunandi smáréttum; fisk- eða 

kjötréttum og svo mismunandi grænmetis- og ávaxtaréttum.  

 

Mynd 1. Hefðbundin máltíð á Sri Lanka. 

 

Uppskriftirnar koma víðsvegar að og eru meðal annars úr bókinni 50 kryddríkar uppskriftir frá 

Sri Lanka. Höfundur hennar er Renuka Perera. Við gerð þessa uppskriftarheftis þurfti 
höfundur að aðlaga uppskriftirnar að íslenskum hráefnum og kryddum þar sem íslensk 

matarmenning er mjög frábrugðin sri lenskri matarmenningu. Fyrsta skrefið í fjölmörgum 

uppskriftum frá Sri Lanka er að að steikja saman lauk og krydd og síðan hefst lyktar- og 
bragðupplifunin. 
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Fiskréttir 

 

Fiskur er mikið matreiddur á Sri Lanka og fiskveiðar eru mikilvæg atvinnugrein á eyjunni. Því 

miður eru þær fisktegundir sem þar eru notaðar ekki fáanlegar á Íslandi en hægt er að nota 

íslenskar fisktegundir eins og lúðu og ýsu í staðinn. Hér fyrir neðan eru 3 fiskréttir  sem 
innihalda ýsu, lúðu eða þorsk. Réttirnir eiga það sameiginlegt að innihalda karrí, en það er 

mjög mikið notað á Sri Lanka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3. Fiskitegundir sem lifa í fersku vatni á Sri Lanka. 

Mynd 2. Fiskréttur. 
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Lúðukarrí  
Fyrir 2-3 

Hráefni: 

300 g lúða 

¼ tsk sítrónusafi 

½ laukur 

1 ½ hvítlauksrif 

½ msk engifer 

2 msk olífuolía 

½ msk karríduft  

¼ tsk túrmerik  

½ tsk chilli-duft  

½ tsk sítrónubörkur 

½ tsk malaður svartur pipar 

½ msk tómatþykkni 

2 dl kókosmjólk  

½ tsk salt (eða eftir smekk) 

Kóríander til skreytingar 

 

Aðferð: 

1. Hreinsið og skerið fiskinn í lítil stykki, setjið í skál og hellið sítrónusafa yfir. 

2. Hreinsið og saxið lauk og hvítlauk og hreinsið og rífið engifer.  

3. Hitið olíu í potti og brúnið lauk, hvítlauk og engifer. 

4. Bætið karrídufti, túrmerik, chillidufti, sítrónuberki og svörtum pipar út í og steikið 

áfram í nokkrar mínútur. 

5. Bætið tómatþykkni, kókosmjólk og salti saman við og látið suðuna koma upp.  

6. Leggið fiskstykkinn ofan í sósuna.  

7. Sjóðið á miðlungshita þangað til fiskurinn er eldaður í gegn.  

Gott er að bera fiskréttinn fram með soðnum hrísgrjónum og ferskri kóríanderjurt. 

(Immediate media, 2015 ). Aðlöguð uppskrift. 

 

 

Mynd 4. Lúðukarrí.  
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Ofnbökuð ýsa í karrísósu 
Fyrir 3-4 

Þessi uppskrift er hálf íslensk, þar sem ýsa og rifinn ostur eru íslensk hráefni en kryddin sem 

eru notuð í þessa uppskrift eru einkennandi fyrir Sri Lanka. 

Hráefni: 

300 g ýsa 

1 dl heilhveiti  

2 msk ólífuolía 

1 laukur 

1 ½ hvítlauksrif 

½ tsk engifer 

50 g rifinn ostur 

½ dós kókosmjólk (200 ml) 

1 tsk salt 

1 msk karríduft 

½ msk fersk kóríanderjurt 

½  tsk pipar 

 

Aðferð: 

1. Roð- og beinhreinsið fiskinn ef þörf er á. Skolið fiskinn vel, undir köldu rennandi 
vatni. 

2. Skerið fiskinn í lítil stykki. 

3. Setjið heilhveiti í litla skál og veltið fiskinum upp úr heilhveitinu. 

4. Hitið 1 msk af olíu á pönnu og steikið fiskinn í 5 mínútur. 

5. Setjið fiskinn í eldfast mót og breiðið álpappír yfir og leggið til hliðar. 

6. Hreinsið lauk, hvítlauk og engifer og saxið niður. 

7. Hitið 1 msk af olíu á pönnu og brúnið lauk, hvítlauk og engifer á pönnu. 

8. Bætið karrídufti, saxaðri kóríanderjurt og pipar saman við.  

9. Hellið kókosmjólk yfir og látið suðuna koma upp.  

10. Hellið kryddblöndunni yfir fiskinn og saltið. 

11. Stráið ostinum yfir og bakið við 180°C í um 20 mínútur, eða þangað til osturinn er 
orðinn gulbrúnn. 

Mynd 5. Ofnbökuð ýsa. 
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12. Gott er að bera fram með soðnum hrísgrjónum. 

                                                                               (Perera, 2009). Aðlöguð uppskrift. 
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Einfaldur karrífiskur með kókossósu 
Fyrir 3-4 

Hráefni: 

300 g þorskur     

½ tsk salt (eða eftir smekk) 

¼ túrmerik  

½ laukur 

2 ½ hvítlaukur 

1 grænt chilli  

1 msk olía 

1 tsk chilliduft 

½ tsk kúmín (broddkúmen) 

1 tsk kóríanderduft 

½ tsk pipar 

1 heill tómatur 

½ dl vatn 

½ tsk tamarind 

½ dós kókosmjólk (200 ml) 

 

Aðferð: 

1. Roð- og beinhreinsið fiskinn ef þörf er á. Skolið fiskinn vel undir köldu rennandi 

vatni. 

2. Skerið fiskinn í lítil stykki. 

3. Setið fiskinn í skál og stráið salti og túrmerik yfir. Látið bíða í 5 mínútur. 

4. Hreinsið lauk, hvítlauk og grænt chilli og saxið niður. 

5. Setjið 1 msk af olíu á pönnu og steikið lauk, hvítlauk og grænt chilli við 

miðlungshita. 

6. Bætið chillidufti, kúmín (broddkúmeni), kóríanderdufti og pipar saman við. 

7. Skerið tómat í litla bita og bætið á pönnuna. 

8. Bætið vatni og tamarind saman við og hrærið vel. 

9. Látið suðuna koma upp og hrærið vel á milli.  

10. Lækkið þá hitann og setjið fiskinn út á pönnuna. 

11. Hellið kókosmjólk yfir fiskinn og sjóðið á miðlungshita þangað til fiskurinn er 
eldaður í gegn.  

Mynd 6. Karrífiskur með kókossósu. 
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Stráið ferskum kóríander yfir til skreytingar. Berið fram heitt, með soðnum hrísgrjónum 

(Dhanish, 2013a). Aðlöguð uppskrift. 
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Kjötréttir 

Kjötréttirnir í þessu uppskriftarhefti innihalda allir karrí og kókosmjólk. Réttirnir eiga það 

sameiginlegt að rífa í bragðlaukana og því er kókosmjólkin notuð til að milda bragðið. 

Höfundur mælir með að bera þessa kjötrétti fram með soðnum hrísgrjónum. 

   

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 8. Kjúklingaréttur. 

 

Mynd 7. Kjötréttur. 
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Lambakarrí  
Fyrir 2-3 

Algengt er að borða karrí á Sri Lanka og inniheldur nánast öll matargerð karrí. Þessi réttur 

telst til hátíðarbrigða 

Hráefni: 
500 g lambakjöt                                                           

½ laukur 

2-3 hvítlauksrif (eftir smekk) 

1 ½ msk engifer 

1 ½  msk ólfíuolía  

3 msk tómatþykkni (40 g) 

½ stöng sítrónugras eða 2 tsk 
sítrónubörkur 

½ tsk þurrkuð basilika 

½ msk karrí 

¼ msk chilliduft 

½ msk tamarind eða edik 

1 dl vatn 

½ tsk salt (eða eftir smekk)  

2 ½-3 stk kóríanderjurt 

½ dós kókosmjólk (200 ml) 

 

Aðferð: 

1. Skerið kjötið í litla bita. Hreinsið lauk, hvítlauk og engifer og saxið niður.   

2. Hitið olíuna í meðalstórum potti og brúnið lauk, hvítlauk og engifer. 

3. Bætið tómatþykkni, sítrónugrasi, basiliku, karrí og chillidufti saman við. Hrærið vel 

og steikið í 5 mínútur. 

4. Blandið kjötinu saman við. 

5. Bætið  tamarind eða ediki saman við, vatni og salti. Látið lok yfir pottinn og sjóðið 

við miðlungshita í 20 mínútur. 

6. Bætið þá kóríander og kókosmjólk saman við og látið suðuna koma upp. Takið  
pottinn af hitanum. 

Fallegt er að bera lambakarrí fram með hrísgrjónum og skreyta með steinselju. 

(Daily food recipes, 2015). Aðlöguð uppskrift. 

Mynd 9. Lambakarrí.  
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Gult kjúklingakarrí 
Fyrir 2-3 

Þessi uppskrift er mjög einkennandi fyrir landið. Guli liturinn fæst með  kryddinu túrmerik, 
sem er eitt algengasta kryddið í matargerð Sri Lanka. 

Hráefni 

2-3 kjúklingabringur                                                     

½ laukur  

2 hvítlauksrif 

½ msk engifer 

1-2 msk matarolía  

½ msk karri 

¼ tsk túrmerik 

¼ tsk chilliduft 

2 cm sítrónugras – eða 1 msk rifinn sítrónubörkur 

½ tsk salt (eða eftir smekk)  

1 dl vatn 

1 dl kókosmjólk (eða eftir smekk) 

 

Aðferð:  

1. Skerið kjúklingakjötið í litla bita. 

2. Hreinsið lauk, hvítlauk og engifer og saxið niður. 

3. Hitið olíuna í meðalstórum potti og brúnið lauk, hvítlauk og engifer. 

4. Bætið, karrí, túmerki, chillidufti, sítrónugrasi/berki saman við og steikið í nokkrar 

mínútur.  

5. Bætið kjúklingi og salti saman við. 

6. Hellið vatninu út á, látið lok yfir pottinn og sjóðið í 10-15 mínútur. 

7. Bætið kókosmjólk saman við og hitið þangað til suðan kemur upp.  

Gott er að bera fram með hrísgrjónum og skreyta með ferskri kóríanderjurt. 

(The flavor bender, 2018). Aðlöguð uppskrift. 

 
  

Mynd 10. Gult kjúklingakarrí. 
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Rautt kjúklingakarrí  
Fyrir 2-3 

Það sem gerir rautt kjúklingakarrí frábrugðið gulu kjúklingakarrí er bragðið. Það rauða er 

mun sterkara en það gula. Í þessum rétti er það tómatmaukið sem gefur rauða litinn. 

Hráefni 

2-3 kjúklingabringur 

½ laukur 

2 hvítlauksrif 

½ msk engifer 

1 ½ msk olífuolía 

1 ½ -2 msk tómatþykkni 

1 msk svartur pipar (eða eftir smekk) 

½ tsk chilliduft 

1 msk sítrónubörkur 

½ tsk kúmín 

½ salt 

2 dl vatn 

2 dl kókosmjólk 

Kóríander til skreytingar 

Aðferð: 

1. Skerið kjúklingakjötið í litla bita. 

2. Hreinsið lauk, hvítlauksrif og engifer og saxið niður. 

3. Hitið olíuna í meðlastórum potti og brúnið saxaða grænmetið. 

4. Bætið tómatþykkni, pipar, chillidufti sítrónuberki og kúmíni saman við og hrærið. 

5. Bætið kjúklingakjöti og salti saman við og steikið áfram í nokkrar mínútur. 

6. Bætið vatninu í og látið lok yfir pottinn. 

7. Sjóðið við miðlungshita í 15-20 mínútur. 

8. Bætið kókosmjólk saman við og látið suðuna koma upp. 

9. Takið pottinn af hitanum. 

10. Setjið í stóra skál og skreytið með fersku kóríander. 

Gott er að bera réttinn fram með hrísgrjónum eða nýbökuðu brauði. 

(Dhanish, 2013b). Aðlöguð uppskrift. 

  

Mynd 11. Rautt kjúklingakarrí. 
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Svart kjúklingakarrí – Oru mas kalu odde 
Fyrir 2-3 

Hráefni 
500 g svínakjöt 
1 laukur 
2 hvítlauksrif 
1 msk engifer 
3 msk olía 
1 ½ tsk kúmín 
¼ tsk túrmerik 
½ tsk chilliduft  
½ dl tamarind mauk eða 1 msk edik 
1 ½ dl vatn 
2 msk kókosmjólk  
½ tsk salt (eða eftir smekk ) 
1 tsk fersk kóríander 
 
Aðferð: 

1. Bein- og fituhreinsið kjötið og skerið í litla bita. 

2. Hreinsið lauk, hvítlauk og engifer og saxið niður. 

3. Setjið ½ msk af olíu í pott og brúnið grænmetið. 

4. Bætið kúmín, túrmerik og chillidufti saman við og hrærið í nokkrar mínútur. 

5. Bætið tamarind, vatni, kókosmjólk og salti saman við.  

6. Hrærið og látið suðuna koma upp, lækkið þá hitann og setjið lok á pottinn. 

7. Látið krauma í klukkustund eða þangað til kjötið er orðið mjúkt. 

(Cate, 2011, Perera, 2009). Aðlöguð uppskrift. 

Mynd 12. Svart kjúklingakarrí - Oru mas kalu odde. 



18 

Grænmetisréttir 

Grænmeti er ómissandi hráefni í öllum máltíðum íbúa Sri Lanka. Þeir njóta góðs af uppskeru í 

görðum sínum og er framboð því mikið. Í þessu uppskriftarhefti tók höfundur til þrjá vinsæla 

grænmetisrétti: grænmetisnúðlur, sterkan kartöflurétt og linsubaunakarrí. 

 

Mynd 13. Úrval grænmetis á Sri Lanka. 

 

Mynd 14. Grænmetisréttur.   
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Grænmetisnúðlur  
Fyrir 2-3 

Hráefni      

2 egg 

300 g núðlur 

1 ½ -2  gulrætur 

50 g strengjabaunir 

½ blaðlaukur 

50 g grænar baunir 

50 g brætt smjör 

1/8 tsk túrmerik 

½ grófmalaður svartur pipar 

¼ tsk salt (eða eftir smekk) 

Aðferð:  

1. Setjið vatn í pott og eggin þar ofan í og bíðið þar til suðan kemur upp.  

2. Lækkið hitann og sjóðið áfram í 8 mínútur. 

3. Sjóðið núðlurnar samkvæmt leiðbeiningum á pakka.  

4. Hellið köldu vatni yfir núðlurnar og látið renna vel af þeim. 

5. Hreinsið gulrætur, strengjabaunir og blaðlauk og saxið niður. 

6. Hitið smjör á pönnu og bætið öllu grænmeti út á og steikið. 

7. Bætið túrmerik og pipar saman við. 

8. Blandið núðlunum saman við grænmetið og hitið í nokkrar mínútur. 

9. Fjarlægið skurnina af eggjunum og skerið þau langsum í fjóra hluta. 

10. Setjið eggin ofan á núðlurnar og stráið salti yfir. 

(Dhanish, 2014). Aðlöguð uppskrift.  

Mynd 15. Grænmetisnúðlur. 



20 

Sterk kryddaðar kartöflur – Ale tel dala 
Fyrir 3-4 

Þessi réttur er sterkur og er því ekkert í líkingu við karrírétti. 

 

Hráefni 

½ kg kartöflur 

1 ½ laukur 

¼ - ½ grænt chilli – aldin  

2 msk olíufolía 

1 msk tómatþykkni 

¼ kardimommuduft 

½ tsk kúmín 

½ tsk svartur pipar 

½ tsk salt (eða eftir smekk) 

1 ½ tómatur 

       Graslaukur til skreytingar 

 

Aðferð: 

1. Setjið kartöflur í pott og fyllið með vatni. 

2. Sjóðið kartöflur, en ekki of lengi svo þær verði ekki of mjúkar. 

3. Hreinsið lauk og grænt chilli og sneiðið niður. 

4. Hitið olíu á pönnu og brúnið laukinn. 

5. Bætið grænu chilli, tómatþykkni, kardimommukryddi, kúmín og svörtum pipar 
saman við. 

6. Afhýðið kartöflur og blandið þeim varlega saman við og saltið. 

7. Sneiðið tómatinn og blandið honum saman við kartöfluréttinn. 

      Skreytið með graslauk. 

(Perera, 2009). Aðlöguð uppskrift. 
  

Mynd 16. Sterkkryddaðar kartöflur - Ale tel dala. 
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Linsubaunakarrí – Parippu 
Fyrir 3-4 

Rauðar linsubaunir eru mjög vinsælar á Sri Lanka. Linsubaunakarríi er yfirleitt blandað saman 

við hvít hrísgrjón. 

Hráefni 

2 ½ dl vatn 

2 ½ dl rauðar linsubaunir    

1 laukur 

2 hvítlauksgeirar 

1  heill tómatur  

1 tsk karríduft 

¼ tsk túrmerik 

½ tsk salt (eða eftir smekk) 

2 ½ dl kókosmjólk 

3 msk ólífuolía 

Steinselja til skrauts 

 

Aðferð: 

1. Hellið vatninu og linsubaununum í pott og sjóðið eftir leiðbeiningum á pakka. 

2. Hreinsið lauk, hvítlauk og tómat og saxið niður. Passið að blanda þessu ekki 

saman. 

3. Bætið karrídufti, túrmeriki, salti og helmingnum af lauknum saman við í pottinn. 

4. Hitið olíu á pönnu og steikið restina af lauknum og hvítlaukinn. 

5. Bætið tómat saman við, hellið linsubaununum yfir á pönnuna, látið lok á og sjóðið 
í 5 mínútur. 

Skreytið með steinselju og berið fram með soðnum hrísgrjónum.  

(Abitol, e.d. ). Aðlöguð uppskrift. 

 

 
 
 
  

Mynd 17. Linsubaunakarrí - Parippu. 
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Meðlæti 
Vinsælasta meðlætið á Sri Lanka er án efa hrísgrjón. Ef það eru ekki hrísgrjón í réttinum 

sjálfum eru þau alltaf höfð í meðlæti, því hrísgrjón er að finna í öllum máltíðum. Flestir 
hrísgrjónaréttir eru bornir fram með karríréttum. Í þessu uppskriftarhefti er uppskrift af 

gulum hrísgrjónum, gúrkusalati og döðluchutney. 

Mynd 18. Meðlæti á Sri Lanka er fjölbreytt. 
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Gul hrísgrjón – Kaha bat 
Fyrir 2-3 

Í þessari uppskrift eru hrísgrjón soðin bæði í vatni og kókosmjólk, en kókosmjólk er 

einkennandi fyrir matreiðlsu í Sri Lanka. 

Hráefni 
½ laukur 
1 ½ msk olía     
¼ tsk túrmerik 
½ msk sítrónubörkur 
¼ tsk kardimommur 
1 ½ dl hrísgrjón  
1 ½ dl sjóðandi heitt vatn  
½ dl kókosmjólk 
½ tsk salt(eða eftir smekk) 
 
Aðferð: 

1. Hreinsið og saxið lauk. 

2. Hitið olíu í potti og steikið lauk. 

3. Bætið túrmerik, sítrónuberki og kardimommu saman við. 

4. Hellið hrísgrjónununum í pottinn. 

5. Hrærið í og hellið heita vatninu og kókosmjólkinni yfir. 

6. Saltið og sjóðið í 5 mínútur og lækkið svo hitann. 

7. Látið lok á pottinn og sjóðið við vægan hita í 15 mínútur. 

(Dhanish, 2013c). Aðlöguð uppskrift.  

 

    

Mynd 19. Gul hrísgrjón - Kaha bat. 
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Gúrkusalat með jógúrti – Pipinnan salat 
Fyrir 3-4 

Þetta salat er einstaklega gott með sterkum réttum 
Hráefni 
1 agúrka 
½ tsk salt 
2 dl hrein jógúrt 
1 hvítlauksrif 
1 msk ólífuolía 
1 grænn chillipipar 
1 tsk svartur pipar 
1 tsk kúmín 
 
 

Aðferð: 

1. Skerið gúrkuna í litla bita, án þess að flysja hana. 

2. Látið gúrkuna í sigti, saltið yfir og látið hana liggja í sigtinu í smástund til að draga 

vökvann út. Passið að hafa sigtið yfir skál eða vaskinum.  

3. Setjið gúrkuna í skál og blandið jógúrtinu saman við. 

4. Hreinsið hvítlaukinn og saxið hann smátt. 

5. Hitið olíu á pönnu og steikið hvítlaukinn.  

6. Fræhreinsið chillipiparinn og saxið niður. 

7. Bætið við grænu chilli, svörtum pipar og cumin  saman við. 

8. Blandið öllu saman við jógúrtblönduna og kælið í 10 mínútur. 

(Perera, 2009). Aðlöguð uppskrift. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 20. Gúrkusalat með jógúrti - Pipinnan salat. 
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Döðluchutney – Rate indi chutney 
Fyrir 3-4 

Hráefni       

½ dl edik 

½ dl vatn 

2 msk púðursykur 

2  hvítlauksrif 

1 msk  engifer 

150 g ferskar döðlur 

½ dl vatn 

1 tsk paprikuduft 

½ tsk salt 

¼ tsk chilliduft 

 

Aðferð: 

1. Setjið edik, vatn og púðursykur í pott og látið suðuna koma upp. 

2. Lækkið undir og hrærið þangað til sykurinn er uppleystur. 

3. Hreinsið hvítlauk og engifer og saxið niður.  

4. Skerið döðlurnar í litla bita. 

5. Setjið hvítlauk, engifer og döðlur saman við sykurblönduna og sjóðið við vægan hita í 
10 mínútur, eða þangað til blandan er orðin þykk. 

6. Bætið paprikukryddi, salti og chillidufti saman við og sjóðið áfram í nokkrar mínútur. 

Hægt er að geyma blönduna í krukku í kæli í allt að tvær vikur.  
(Perera, 2009). Aðlöguð uppskrift.  

Mynd 21. Döðluchutney - Rate indi chutney. 
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Sósur 

Til þess að gera sósurnar bragðsterkari nota Sri Lanka búar mikið af engifer. Þessar tvær 

sósur eiga það sameiginlegt að innihalda engifer og kókosmjólk.  

 

Mynd 22. Teriyaki með engifer. 
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Kókos – og kóríandersósa 
Fyrir 3-4 

Þessi sósa hentar mjög vel með sterkum hrísgrjóna eða kjötréttum. 

Hráefni 

1 ½ grænt chilli-aldin 

1 tsk salt 

1 ½ dl kókosmjöl 

2 hvítlauksgeirar 

1 tsk engifer (eða eftir smekk) 

1 msk fersk kóríanderjurt 

2 dl hrein jógúrt 

 

Aðferð: 

1. Fræhreinsið grænt chilli. 

2. Setjið svo allt hráefni í blandara og blandið vel saman.  

3. Smakkið sósuna til og bragðbætið eftir þörfum.  

(Perera, 2009). 

  

Mynd 23. Kókoshnetu - og kóríandersósa. 
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Mangósósa 
Fyrir 3-4 

Hráefni 

200 g mango-ávöxtur (ferskur eða úr dós) 

1 rauður chillipipar      

1 tsk kúmín  

3 cm engifer 

1 hvítlauksrif 

1 msk kókosmjólk 

½ tsk salt 

1 dós jógúrt 

 

Aðferð: 

1. Skerið mango-ávöxtinn í nokkra litla bita og setjið í blandara. 

2. Fræhreinsið chillipipar. 

3. Bætið chillipipar, kúmín, engifer, hvítlauk, kókosmjólk og salti saman við. 

4. Bætið helming af jógúrtinu saman við. Blandið öllu vel í blandaranum. 

5. Hellið í skál og bætið afganginum af jógúrtinu saman við og hrærið með skeið. 

(Perera, 2009). 

 

 

 

 

  

Mynd 24. Mangósósa. 
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Brauð 

Hér eru mjög einfaldar uppskriftir af flatbrauði, kókosbrauði og naan-brauði. Brauðin eiga 

það sameiginlegt að vera einföld í gerð og góð. Hægt er að bera þau fram á öllum tímum 

dagsins.  

 

Mynd 25. Hvítlauksbrauð. 

 

  

Mynd 26. Brauðmeti á Sri Lanka. 
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Flatbrauð – Godamba roti 
Fyrir 4  

 

Hráefni 

2 ½ dl hveiti 

1 tsk salt 

3 msk ólífuolía 

1 dl volgt vatn 

 

Aðferð: 

1. Setjið hveiti og salt í skál og blandið vel saman. 

2. Bætið 3 msk af ólífuolíu saman við, hrærið aftur og bætið svo vatninu smám 
saman við á meðan þið hrærið. 

3. Látið deigið bíða í 10 mínútur.  

4. Skiptið deiginu í fjóra jafna hluta og mótið bollur úr því. 

5. Fletjið bollurnar út í þunn og kringlótt brauð. 

6. Hitið pönnu með svolítilli olíu og steikið brauðin á báðum hliðum.  

 

(Ginige, 2013). Aðlöguð uppskrift. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mynd 27. Flatbrauð - Godamba roti. 
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Kókosbrauð – Poll roti 
Fyrir 3-4 

 

Hráefni 

1 ½ dl hveiti     

8 dl kókosmjöl 

1 tsk salt 

1 ½-2 dl volgt vatn 

 

Aðferð:  

1. Mælið hveitið, kókosmjölið og saltið saman í skál. 

2. Bætið vatninu saman við. 

3. Hnoðið deigið vel og skiptið í sex jafnar bollur. 

4. Fletjið bollurnar út á olíubornu bretti og myndið 15 cm kringlóttar kökur. 

5. Hitið pönnu við miðlungshita. 

6. Steikið eitt brauð í einu þangað til það brúnast. 

7. Snúið því þá við og steikið hinum megin. 

 

(Dhanish, 2013d). Aðlöguð uppskrift. 

 

 

 

 

 

 
  

Mynd 28. Kókosbrauð - Poll roti. 
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Naan-brauð 
Gerir 8 brauð 

 

Hráefni 

7 ½ dl hveiti      

1 tsk lyftiduft 

2 tsk ger  

½ tsk salt 

½ tsk túrmerik 

1 tsk garam masala 

1 egg 

200 ml ab – mjólk 

5 msk ólífuolía 

 

Aðferð: 

1. Blandið hveiti, lyftidufti, geri, salti, túrmeriki og garam masala saman í skál. 

2. Bætið síðan eggjum, ab-mjólk og ólífuolíu út í. 

3. Blandið og hnoðið deigið fyrst í skál, svo á borði. Setjið deigið aftur í skálina. 

4. Látið deigið hefast í heitu vatni í 15 mínútur. 

5. Búið til 8 litlar bollur og látið þær bíða í 15 mínútu undir yfirbreiðslu. 

6. Hitið ofninn í 225°C.  

7. Fletjið bollurnar út og setjið á bökunarpappírsklædda bökunarplötu. 

8. Bakið í 8-10 mínútur. 

(Stefanía Valdís Stefánsdóttir, 2007). Aðlöguð uppskrift. 

 

 

  

Mynd 29. Naan-brauð. 
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Eftirréttir 

Sri Lanka búar elska eftirrétti og til eru ýmsar tegundir af eftirréttum, sætir og ósætir. 

Lárperu-mousse sem er einn algengasti eftirréttur Sri Lanka er ferskur og ómótstæðilega 

góður. Jaggerý-búðingur er talinn vera ,,konungur búðinganna“ eftir að Elísabet 

Englandsdrottning fékk að smakka hann í einni af heimsóknum sínum til landsins. Ekki má 
gleyma, smjörkökunni sem Sri Lanka búar geta ómögulega slitið sig frá. 

 

Mynd 30. Karamellubúðingur. 

 
Mynd 31. Grísk jógúrt með hlaupi og ávöxtum. 
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Jaggery-búðingur - Watalappan 
Fyrir 3-4 

Þessi eftirréttur er talinn vera ,,konungur búðinganna“  og er mjög vinsæll á Sri Lanka. 

 

Hráefni     

100 g púðursykur  

1 dl vatn 

2 ½ egg  

7 ½  dl kókosmjólk 

50 g kashew hnetur 

¼ msk múskat 

 

Aðferð: 

1. Hitið ofninn á 175°C. 

2. Setjið púðursykur og vatn í pott.  

3. Látið suðuna koma upp, lækkið þá hitann og sjóðið áfram þangað til sykurinn er 
bráðnaður. 

4. Kælið sykurvatnið. 

5. Hrærið eggin í stóra skál og blandið sykurvatninu og kókosmjólkinni saman við. 

6. Bætið hnetum og múskati saman við blönduna og hrærið. 

7. Hellið blöndunni í eldfast mót.  

8. Látið mótið ofan á stærra eldfast mót sem fyllt er með vatni. 

9. Bakið í ofni við 175°C í eina klukkustund. 

10. Kælið og berið fram kalt. 

(Dhanish, 2013e). Aðlöguð uppskrift. 

 

 

 

 

 
  

Mynd 32. Jaggery búðingur - Watalappan. 
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Lárperumousse 
Fyrir 3-4 

Lárperu-mousse er algengur eftirréttur á Sri Lanka. 

 

Hráefni      
3 lárperur 
1 msk sítrónusafi 
4 msk sykur 
3 dl nýmjólk 
1 l vanilluís 
 
 
Aðferð: 

1. Afhýðið lárperurnar. Fjarlægið steininn og setjið lárperurnar í blandara. 

2. Hellið sítrónusafanum yfir, ásamt sykrinum og smávegis mjólk. 

3. Blandið þangað til lárperurnar eru vel maukaðar.  

4. Bætið þá afganginum af mjólkinni saman við og blandið aftur. 

5. Hellið í desertskálar, setjið kúlur af vanilluís ofan á mousse-blönduna í skálunum. 

(Perera,2009). 

  

Mynd 33. Lárperu-moussue - Ali pera. 
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Smjörkaka 
Þessi kaka er mjög vinsæl á Sri Lanka og fólk borðar þessa köku gjarnan með tebolla í 

hönd. 

Hráefni      

2 ½ dl hveiti 
1 ½ tsk lyftiduft 
250 g mjúkt smjör 
2 ½ dl sykur 
4 egg 
2 dl mjólk 
1 ½ tsk vanilla extract 
 

Aðferð: 

1. Hitið ofninn á 180°C. 

2. Smyrjið hringlaga form.  

3. Sigtið hveiti og lyftiduft saman í skál og setjið til hliðar. 

4. Þeytið saman smjör og sykur þangað til blandan er orðin ljós og blandið saman við 

hveitiblönduna. 

5. Þeytið egg og bætið saman við hveitiblönduna og blandið vel. 

6. Bætið mjólkinni og vanilla extract saman við deigið og blandið vel. 

7. Hellið deiginu varlega í formið. 

8. Bakið við 180°C í 40 mínútur eða þangað til kakan er orðin gullbrún. 

9. Kælið á kökuna á kökugrind. 

(Dhanish, 2017).  

  

Mynd 34. Smjörkaka. 
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