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Ágrip (útdráttur) 

Þetta verkefni er 10 ECTS lokaverkefni til B.Ed. gráðu í grunnskólakennslufræði við 
Menntavísindasvið Háskóla Íslands vorið 2018. Verkefnið er tvíþætt; annars vegar er 

uppskriftarhefti með mat frá Sri Lanka og hinsvegar greinagerð. Í þessari greinagerð 

verður fjallað almennt um eyjuna Sri Lanka og helstu einkenni hennar auk þess sem tengsl 
matar og menningar verða skoðuð. Verkið var gert með það í huga að nemendur fræðist 

lítillega um Sri Lanka, opni augu þeirra fyrir mismunandi menningarheimum og ólíkri 

matargerð milli landa. Verkið hentar vel sem þemaverkefni í heimilisfræði í grunnskólum á 
Íslandi.  

 
 



4 

Efnisyfirlit 

Ágrip (útdráttur) ............................................................................................................... 3 
Efnisyfirlit ......................................................................................................................... 4 
Myndaskrá ........................................................................................................................ 5 
Formáli.............................................................................................................................. 6 
1 Inngangur ................................................................................................................... 7 
2 Sri Lanka .................................................................................................................... 8 

2.1 Náttúra og dýralíf ................................................................................................... 9 
2.2 Veðurfar .............................................................................................................. 10 
2.3 Þjóðflokkar........................................................................................................... 10 

2.3.1 Singalar ......................................................................................................... 10 
2.3.2 Tamílar .......................................................................................................... 10 

2.4 Trúarbrögð ........................................................................................................... 11 
3 Borgir ....................................................................................................................... 12 

3.1 Colombo .............................................................................................................. 12 
3.2 Kandy ................................................................................................................... 12 
3.3 Anuradhapura ...................................................................................................... 13 
3.4 Galle .................................................................................................................... 13 
3.5 Jaffna ................................................................................................................... 14 

4 Matarmenning á Sri Lanka ....................................................................................... 15 
4.1 Drykkir ................................................................................................................. 16 
4.2 Hráefni til matargerðar ........................................................................................ 17 

4.2.1 Krydd ............................................................................................................ 17 
4.2.2 Kryddjurtir og fræ ......................................................................................... 19 

5 Tengsl matar og menningar ..................................................................................... 23 
5.1 Þjóðhátíðardagur Sri Lanka .................................................................................. 23 
5.2 Brúðkaup ............................................................................................................. 23 
5.3 Áramót ................................................................................................................ 24 

6 Heimilisfræði ........................................................................................................... 25 
7 Lokaorð .................................................................................................................... 28 
Heimildaskrá ................................................................................................................... 30 
Myndir – Heimildaskrá ................................................................................................... 32 
 



5 

Myndaskrá 

Mynd 1. Eyjan Sri Lanka. .................................................................................... 8 
Mynd 2. Yfirlitsmynd. ......................................................................................... 9 
Mynd 3. Fjallið Pidurtalagala. ............................................................................. 9 
Mynd 4. Dýralíf á Sri Lanka................................................................................. 9 
Mynd 5. Borgir í Sri Lanka. ............................................................................... 12 
Mynd 6. Höfuðborgin Colombo. ....................................................................... 12 
Mynd 7. Borgin Kandy. ..................................................................................... 13 
Mynd 8. Fíkjutréð Bodhi. ................................................................................. 13 
Mynd 9. Borgin Galle. ...................................................................................... 14 
Mynd 10. Hús í borginni Jaffna. ........................................................................ 14 
Mynd 11. Hefðbundin fjölskyldumáltíð á Sri Lanka. .......................................... 16 
Mynd 12. Kókosmjólk. ..................................................................................... 16 
Mynd 13. Tebolli. ............................................................................................. 16 
Mynd 14. Karríblöndur. .................................................................................... 18 
Mynd 15. Svart karríduft. ................................................................................. 18 
Mynd 16. Rautt chilli. ....................................................................................... 18 
Mynd 17. Túrmerik. ......................................................................................... 19 
Mynd 18. Karrílauf. .......................................................................................... 19 
Mynd 19. Kummin. .......................................................................................... 20 
Mynd 20. Kóríander. ........................................................................................ 20 
Mynd 21. Fennika. ........................................................................................... 20 
Mynd 22. Grikkjarsmári. .................................................................................. 20 
Mynd 23. Múskat. ............................................................................................ 20 
Mynd 24. Negull. ............................................................................................. 21 
Mynd 25. Kardimommur. ................................................................................. 21 
Mynd 26. Engifer. ............................................................................................ 21 
Mynd 27. Tamarind. ........................................................................................ 22 
Mynd 28. Ansjósa. ........................................................................................... 22 
  



6 

Formáli 

Sri Lanka, bara nafnið ber með sér dulúð og er framandi í íslensku tungumáli. Talið er að 

nafnið þýði á sanskrít “það sem glitrar“. Ég var ættleidd frá þessari fallegu eyju sem 
ungabarn árið 1985 og á síðustu árum hefur áhugi minn um uppruna minn og landið sjálft 

aukist svo um munar. Hugmyndin að verkefninu varð til þegar ég fór að lesa mér til um Sri 

Lanka og matargerð eyjarinnar. Ég hef alltaf haft gaman að matargerð, sér í lagi frá 
framandi löndum og valdi því kjörsviðið Matur menning heilsa þar sem aðaláherslan er á 

mat og næringu. Í þessu lokaverkefni fæ ég tækifæri til að flétta saman áhuga minn á 

uppruna mínum og framandi matargerð. 

Ragnheiður Júnísdóttir, aðjúnkt við Menntavísindasvið Háskóla Íslands er 

leiðsagnarkennari minn í þessu lokaverkefni. Hún hefur reynst mér vel, gefið góð ráð og 

aðstoðað mig í gegnum þetta ferli. Hún fær mínar bestu þakkir fyrir frábæra leiðsögn og 

stuðning. 

Jóni Steinari Ágústssyni, eiginmanni mínum  og foreldrum mínum Rögnu Birnu 

Baldvinsdóttur og Helga Bjarnasyni vil ég færa mínar bestu þakkir fyrir ómældan stuðning 
og hvatningu á meðan skrifunum stóð. Sérstakar þakkir fá góðvinkonur mínar Sandra Hlín 
Guðmundsdóttir og Tara Brynjarsdóttir fyrir leiðsögn og yfirlestur. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 
Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 
samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 
_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur  

Sri Lanka á sér langa sögu og í matargerð eyjarinnar og menningu má sjá áhrif frá þeim 
þjóðum sem hafa ráðið ríkjum á eyjunni í lengri eða skemmri tíma. Náttúran er stókostleg, 

fjölbreytt gróðurfar og dýralíf. Það má nánast segja að Sri Lanka sé óþrjótandi matarkista 

og þar vaxa ávextir, grænmeti og ýmisskonar krydd í miklu magni.  
Með þessari greinagerð fylgir uppskriftarhefti sem heitir Matargerð á Sri Lanka og 

myndar saman lokaverkefni mitt til B.Ed gráðu í grunnskólakennslu við Háskóla Íslands.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla, í greinahefti um heimilisfræði kemur fram að nemendur 
eigi að læra um menningu annarra þjóða og að elda rétti frá ýmsum þjóðum 

(Menntamálaráðuneytið, 2013). Greinagerð þessari og meðfylgjandi uppskriftahefti er 

ætlað að koma til móts við þetta ákvæði Aðalnámskrár.  

Í greinagerðinni er fjallað um matargerð, menningu og trúarbrögð Sri Lanka með það 

að leiðarljósi að útbúa kennsluefni í heimilisfræði sem gæti nýst sem þemahefti í kennslu 

eldri nemenda í íslenskum grunnskólum. Við gerð verkefnisins var unnið út frá 
spurningunni, ,,Hvað einkennir matargerð og matarmenningu á Sri Lanka“?  
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2 Sri Lanka 

Sri Lanka er lítil suðræn eyja út af suðausturströnd Indlansskaga. Eylandið nær yfir um það 
bil 65.610 ferkílómetra. Eyjan er 445 km að lengd og 225 km að breidd. Strandlengjan er 

yfir 16.000 km. Fyrir 12 milljón árum síðan færðist Sri Lanka frá Indlandi í 

jarðskorpuhreyfingum sem áttu sér stað þar sem heimálfurnar Gondwana og Kaurasia 
brotnuðu í sundur. Indland sem var upprunalega partur af norður heimsálfunni Laurasia 

rann suður um haf og sameinaðist Gondwana. Sri Lanka er því pínulítið aðskilið brot af 

indversku undirlöndunum sem urðu til í kjölfar landreksins (Gstaltmayr og Rolf, 2015). 
Sundið sem skilur Sri Lanka frá Indlandi er aðeins 50 km breitt og heitir Palkasund (Peiris 

og Arasaratnam, 2018a). Annað hafsvæði sem aðskilur Sri Lanka frá Indlandi heitir Gulf of 

Mannar og liggur á milli suðausturhluta Indlands og vesturhluta Sri Lanka. Sundið er 130-
273 km breitt og 160 km á lengd (Encyclopædia Britannica, 2007). 

Ýmis lönd hafa farið með yfiráð yfir Sri Lanka. Þar á meðal Indland fram á sextándu 

öld, en eftir það fóru Portúgalir með yfirráð yfir Sri Lanka þangað til Þjóðverjar tóku yfir 
um 1640 (Gstaltmayr og Rolf, 2015). Sri Lanka var áður fyrr kallað Ceylon og var nýlenda 

Breta eftir að yfirráðum Þjóðverja lauk. Árið 1948 hlaut eyjan stjórnmálalegt sjálfstæði og 

árið 1972 varð hún sjálfstætt lýðveldi og hlaut nafnið Sri Lanka. Landið varð hluti af 
Sameinuðu þjóðunum sjö árum síðar (Cities of the world, 2002). Opinber tungumál eru 

sinhala, tamilíska og enska (Gstaltmayr og Rolf, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Eyjan Sri Lanka. 
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2.1 Náttúra og dýralíf 

Sri Lanka er að mestu láglend, en hálend 

um sunnanvert miðbikið. Miðhálendi 

eyjarinnar einkennist af miklu bröttu 
fjalllendi. Miðja landsins er þríhyrningslaga 

fjalllendi. Þessi fjallgarður er 300 metrar 

yfir sjávarmáli. Hæsta fjall Sri Lanka heitir 
Pidurutalagala og er 2,524 m (Peiris og 

Arasaratnam, 2018c). 

 Af fjallinu renna ár í margar áttir. 

Þær eru fimm talsins og tryggja ræktun á 

eyjunni góða vatnsáveitu.  

Í flestum landshlutum er mikill gróður og 

mikið skóglendi. Meðfram strandlengjum eru sandstrendur og lón (Gstaltmayr og Rolf, 

2015).  

Á austurströndinni er þurrt láglendi og þar 

er hrísgrjónarækt. Miðhálendið er frægt 
fyrir terækt. Suðurströndin einkennist af 

kókoshnetu- og kanilrækt, og þar eru 

fallegar strendur (Sri Lanka, 2018). 
Norðurhluti eyjunnar er sléttlendi og  

meirhluti hans er helgaður Minneriya 
þjóðgarðinum (Minneriya national park, e.d.). Mikill hæðarmunur er á milli svæða á Sri 

Lanka og því er mismunandi landslag á hverju svæði fyrir sig.  Sum svæði henta betur til 
ræktunnar til dæmis á hrísgrjónum, tei og grænmeti en önnur (Gstaltmayr og Rolf, 2015).  

Mikið dýralíf er á Sri Lanka og eru heimkynni marga ólíkra tegunda að finna þar. 
Má þar nefna spendýr, fugla, skriðdýr, fiðrildi og fiska í ám og vötnum sem er að finna 

víðsvegar um eyjuna. Í villtum skógum Sri Lanka 

má finna fjölbreyttan gróður og iðandi dýralíf. 

Þar er á meðal er að finna fíla, hlébarða, birni, 
og páfugla (Peiris og Arasaratnam, 2018b). 

   

Mynd 2. Yfirlitsmynd. 

Mynd 3. Fjallið Pidurtalagala. 

Mynd 4. Dýralíf á Sri Lanka. 
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2.2 Veðurfar 

Á Sri Lanka er hitabeltisloftslag en það þýðir að það er lítill munur á milli árstíða. Hitastigið 

er þó breytilegt milli héraða. Hitinn er á bilinu 22°-33°C á láglendinu. Á suðaustur-

hlutanum er heitt og rakt. Í norðri er þurrt og mjög heitt en á hálendinu í suðri er svalara. 

Það má því reikna með lægra hitastigi því hærra sem farið er. Inni í landi eru svæðin 

svalari og tempraðari en sjávargolan kælir strandsvæðin (Gstaltmayr og Rolf, 2015). 

Tvö rigningartímabil einkenna veðurfar á Sri Lanka. Frá maí til september rignir á 

vestur- og suðvesturströndinni en þar er þurrt  frá desember fram í mars. Rigningin færir 

sig síðan yfir á austurströndina og norðurhluta eyjunnar frá október til febrúar, sem þýðir 

að þar er þurrara veður frá maí til september (Selective Asia, 2017).  

Þetta gefur til kynna að þurrkur er á svæðunum í um þrjá mánuði í senn, en þar sem 
loftslagið er rakt allan ársins hring eru þetta tilvalin skilyrði fyrir frjósaman jarðveg. 

(Gstaltmayr og Rolf, 2015). 

2.3 Þjóðflokkar 

Á Sri Lanka búa um 20 milljónir íbúa. Tveir helstu þjóðflokkar eyjunnar eru Sinhalese og 

Tamils, eða Singalar og Tamílar. Aðrir íbúar eyjarinnar eru sri lenskir Tamílar, indverskir 

Tamílar, múslimar, Arabar og Veddas, þeir eru í miklum minnihluta og aðeins verður 
fjallað um þá stærstu sem eru Singalar og Tamílar (Peiris og Arasaratnam, 2018b).  

2.3.1 Singalar 

Singalar eru stærsti þjóðflokkur eyjunnar og þá er að finna á flestum svæðum Sri Lanka 

(Sri Lanka, 2018). Snemma á 21. öldinni voru þeir tæplega 14 milljónir eða um 73% 

íbúafjöldans. Flestir Singalar búa á suðvestur- og suðurhluta eyjunnar og starfa sem 

bændur. Singalar sem eru búsettir á suður- og vesturhluta eyjunnar hafa orðið fyrir 

áhrifum frá evrópskri menningu, en á hálendinu eru lífshættir Singalar hefðbundnari. 

Samfélagið er stéttskipt, það hefur þó ekki áhrif á trú og aðrar venjur. Stærstur hluti 

Singala eru búddatrúari en mikill minnihluti þeirra eru kristnir (Encyclopædia Britannica, 

2016)  

2.3.2  Tamílar 

 Um 11% þjóðarinnar eru Tamílar sem koma upprunalega frá suður Indlandi. Þeir eiga sitt 

eigið tungumál. Tamílar á Sri Lanka eru af ýmsum þjóðernum og stéttum. Á norðurhluta 

eyjunnar búa um tveir þriðju allra Tamíla. Heilt yfir er samfélag Tamíla vel menntað og 
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þeir eru vel stæðir. Helstu trúarbrögð Tamíla eru búddismi og hindúismi sem rekja má til 

áhrifa frá Indlandi (Encyclopædia Britannica, 2017). 

2.4 Trúarbrögð 

Trúin hefur sterk áhrif á menningu Sri Lanka og hefur saga eyjunnar mótast af þeim 
trúarbrögðum sem þar má finna. Víðsvegar um eyjuna er að finna kirkjur, moskur og 

musteri (Sri Lanka, 2002). Mörg helstu trúarbrögð heimsins er að finna á Sri Lanka en 

flestir tilheyra búddisma, hindúisma eða íslam. Búddistar og hindúar deila nokkrum 
undirstöðuatriðum í trúnni og í trúarlegum athöfnum. Siðarreglur þessara beggja 

trúarbragða felast í hófsemi. Singalar sem eru búddistar og meira en 2/3 af íbúafjölda Sri 

Lanka aðhyllist búddisma. Tamílar eru langflestir hindúar (Sri Lanka, 2018).  

Búddismi minnir frekar á heimspekstefnu en trúarbrögð og hefur náð mikilli 
útbreiðslu á Sri Lanka. Á Sri Lanka er að finna lengstu samfelldu sögu búddisma, uppruna 

hans má rekja aftur til 200 f.Kr og hann tilheyrir Theravada búddisma. Á 16. og 17. öld 

voru búddistar ofsóttir af Portúgölum og Hollendingum og við það fækkaði þeim. Við 
innrás Breta á 18. öld var búddismi í mikilli hnignun og þá hófst mikil útbreiðsla kristinnar 

trúar. Þvert á allar væntingar styrktist búddisminn á sama tíma og þjóðernisbarátta Sri 

Lanka hófst í kringum 1860 og hefur verið í miklum blóma síðan (The buddhist world, 
2008).  

Flestir Tamílar tilheyra hindúisma og í dag eru um 12,6 % þjóðarinnar hindúatrúar. 

Orðið hindúi dregur merkingu sína frá orðinu indú sem upprunulega er þýtt sem ,,trúin 
sem endist“. Hindúatrú er þriðja fjölmennasta trú heims. Einn af helstu þáttum trúarinnar 
í dag er Brahmanism sem er trúarleg hefð sem komin er frá Indlandi. Samkvæmt 

Hindúatrú þurfa allir þar á meðal dýr, plöntur og fólk að hafa táknrænan stað í stiganum. 

Stiginn er tákn á milli himins og jarðar. Hindúar trúa á marga guði. Mikilvægastir eru 
Brahma, Vishnu og Shiva sem er hin heilaga þrenning (Gstaltmayr og Rolf, 2015). 

Aðeins 7% af íbúum eyjunnar tilheyra Íslam. Þeir sem aðhyllast hana eru flestir 
afkomendur múslima sem komu til eyjunnar á áttundu öldinni. Í íslamstrú er aðeins einn 

guð, Allah. Það eru ekki mikill fjöldi sem tilheyrir kristinni trú, rétt um 7% og flest allir eru 

kaþólikkar. Á sextándu öld kom kristin trú til Sri Lanka með Portúgölum, Þjóðverjum og 

Bretum. Á Sri Lanka hefur virkni trúboða aldrei verið mikil (Gstaltmayr og Rolf, 2015). 
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3 Borgir 

3.1 Colombo 

Höfuðborg Sri Lanka heitir Colombo. Þar búa um 5 milljónir manna. Borgin varð 

höfuðborg landsins þegar landið hlaut sjálfstæði árið 1948. Borgin 

liggur við suðurvesturhluta strandlengjunnar (Gstaltmayr og Rolf, 
2015).  

Í Colombo eru byggingar í anda Breta og Hollendinga. 
Pettah er markaður sem liggur við aðal viðskiptasvæðið, það 

samanstendur af þröngum götum, verslunum og básum (Cities of 

the world, 2016). Colombo er þekkt fyrir gimsteinavinnslu og á 

árum áður fyrir útskorin fílabein. Aðrar atvinnugreinar eru meðal 

annars matvæla- og tóbaksvinnsla, framleiðsla á kemískum efnum, 

vefnaðarvöru, gleri, sementi, leðurvörum, fatnaði, skartgripum og 
húsgögnum. Colombo er efnahagskjarni eyjunnar og vinsæll 

ferðamannastaður (Sri Lanka, 2002). 

 

Mynd 6. Höfuðborgin Colombo. 

3.2 Kandy  

Kandy er fyrrum höfuðborg Sri Lanka eða frá 15. öld og til ársins 1815. Þar búa yfir 

100.000 manns. Borgin er staðsett í miðju Sri Lanka. Borgin sjálf er byggð í kringum 

Mynd 5. Borgir í Sri Lanka. 
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stöðuvatn umkringd miklum, 

þéttum skógi. Kandy hefur 
löngum verið talin trúarleg 

miðja Sri Lanka. Þar er að finna 

búddista, hindúa, múslima og 
kristna. Nafnið Kandy er 

stytting á nafninu ,,Kanda uda 

pas rata“ sem þýðir ríki í 
fjallinu. Borgin er miðstöð þess svæðis sem framleiðir te, gúmmí, hrísgrjón og kakó 

(Gstaltmayr og Rolf, 2015).  

 

3.3 Anuradhapura  

Anuradhapura var hér áður fyrr 

höfuðborg landsins. Talið er að borgin 
hafi verið höfuðborg landsins frá 4. öld 

til byrjun 11. aldar. Þar búa 50 – 60 

þúsund manns. Borgin er ein elsta og 
áhugaverðasta borg landsins og liggur á 

þurru sléttunum norðaustan af 

Colombo. Anduradhapura er elsta 
borgin í menningarþríhyrningi Sri 

Lanka. Heiti borgarinnar er talið vera 

komið af singalska orðinu anuca sem 

þýðir níutíu. En talið er að borgin sé borg hinna níutíu kongunga (Gstaltmayr og Rolf, 

2015). Anduradhapura er miðstöð búddatrúar á eyjunni (Tourslanka, 2016). Í dag er 

borgin þekkt fyrir heilagt fíkjutré sem ber nafnið Bodhi. Tréð er elsta tré jarðar og er 

heilagur staður. Því var plantað 288 árum fyrir Kr. Anduradhapura er eitt af helstu 

landbúnaðarhéruðum Sri Lanka, þar er ríkuleg framleiðsla á hrísgrjónum. Loftslagið og 

frjóa jörðin ásamt áveitukerfum gera svæðið mjög gott fyrir margs konar ræktun (Grow 

Lanka, 2015, Gstaltmayr og Rolf, 2015).  

3.4 Galle 

Galle er nú sjöunda stærsta borg Sri Lanka. Þar búa um það bil 100.000 manns. Hún er 

staðsett á suðurhluta Sri Lanka og þar er að finna búddista, múslima og kristna. Galle er 

helsta landbúnaðarmiðstöð eyjunnar. Langt frá strandlengjunni er að finna te-, gúmmí- og 

Mynd 7. Borgin Kandy. 

Mynd 8. Fíkjutréð Bodhi. 
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kókoshneturæktun. Borgin er úflutningsmiðstöð fyrir te, gúmmí, kókosolíu og aðrar vörur 

frá nærliggjandi svæðum. Hún er þekkt fyrir fiskiðnað og túnfiskvinnslu ásamt þess að 
framleiða steypu (sement). Frá 

höfninni í Galle fer fram mesti 

úfluttningur af tei í öllum heiminum 
(Gstaltmayr og Rolf, 2015).  

3.5 Jaffna 

Á litlum skaga í norðurhluta Sri 

Lanka er að finna borg sem heitir 

Jaffna. Þar búa um 130.000 íbúar, flestir Tamílar. Á svæðinu er mikil ræktun á tóbaki, 

hrísgrjónum, kókoshnetum og grænmeti. Tamílar telja Jaffna höfuðborg sína (Sri Lanka, 

2002).  

Mynd 9. Borgin Galle. 

Mynd 10. Hús í borginni Jaffna. 
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4 Matarmenning á Sri Lanka  

Á síðustu öld hefur matarmenning Sri Lanka breyst mikið. Matarmenningin var áður undir 
eigin áhrifum og áhrifum frá búddisma. Alþjóðavæðing heimsins hefur leitt til þess að Sri 

Lanka búar hafa ferðast um heiminn og tekið með sér vestræn áhrif og þá einnig á 

matarmenningu (Sri Lanka wonder of Asia, 2018). 

Matarmenningin á Sri Lanka er nátengd landinu sjálfu, íbúunum og sögu 

eyjarinnar. Það sem einkennir matarmenningu landsins er fjöbreytileiki þjóðarinnar. Hver 

trú hefur sínar eigin hefðir (Perera, 2009 ). Hefðbundið mataræði á Sri Lanka er upprunið 
hjá Singölum sem eru eins og áður hefur komið fram 75% af íbúum eyjarinnar. Þeir eru 

aðallega búddistar og er maturinn sem tilheyrir Sri Lanka oftast sagður þeirra matur. 

Búddistar vilja almennt forðast alla kjötneyslu, margir búddistar borða mjög mikið af 
grænmeti og er þeim líkt við grænmetisætur (Tomky, 2018). 

Tamílar, eru að mestu hindúatrúar og þeir borða ekki nautakjöt. Þeir nota örlítið 

öðruvísi krydd og það eru önnur innhaldsefni í þeirra karríi þótt uppistaða rétta sé nánast 
sú sama hvar sem er á eyjunni (Tomky, 2018).  

Bændur gegna mikilvægu hlutverki á Sri Lanka. Þeir sjá um að rækta hrísgrjón og karrílauf 

sem eru uppistöðu hráefnin í matargerð á Sri Lanka, ásamt kókosmjólk. Matargerðin er 
mismunandi eftir héruðum en uppistaða máltíða er alltaf sú sama (Sri Lankan cuisine, 
e.d.). Á Sri Lanka tíðkast ekki að borða með hnífapörum. Fólk borðar með höndunum en 

aðeins hægri hönd. Vinstri höndina notar fólk til að þrífa sig þegar það fer á klósettið og er 
vinstri hönd sögð óhrein (Gstaltmayr og Rolf, 2015). 

Matarmenning er eitt einkenni landsins og gegnir matargerðin mikilvægu hlutverki 
í lífi íbúa eyjarinnar.  Maturinn getur bæði verið sterkur og mildur, eða samsetning af 

hvoruveggja. Það er oft mjög einstaklingsbundið. Í morgunmat eru bornar fram 

hrísgrjónanúðlur og súrdeigspönnukökur til dæmis með heitri papriku og blönduðu 
grænmeti. Í hádegismat fá heimamenn sér hrísgrjón og karrírétti, sem er einnig borið fram 

að kvöldi. Framboð ávaxta og grænmetis er mikið og njóta íbúar góðs af því. Yfir daginn er 

drukkið heitt sætt te, venjulega með smávegis mjólk. Stundum drekka íbúar teið eingöngu 
en stundum er það drukkið með litlum smáréttum og sælgæti. Til hátíðarbrigða er 

hrísgrjónarétturinn Kirabath notaður við flest öll tilefni. Hann samanstendur af 

hrísgrjónum sem eru elduð í kókosmjólk. Það tíðkast ekki að bera fram áfengi af 
trúarlegum ástæðum (Countries and their cultures, 2018). 
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Sri Lanka búar nota mjög mikið af kryddi og það er ekki venjan að fara eftir ákveðinni 

uppskrift heldur meira verið að smakka sig áfram. Karríréttir geta verið úr kjöti eða fiski en 
einnig úr grænmeti. Linsubaunakarrí er mjög algengur réttur, en honum er blandað út í 

soðin hrísgrjón. Kjöt og fiskur er dýrari matvara og því fer það eftir fjárhag hvers heimilis 

hvort kjöt er borðað eða ekki (Sri Lanka, 2018). 

Hefðbundin fjölskyldumáltið samanstendur af stórum skammti af hrísgrjónum, 

ásamt allt að tólf mismunandi hliðarréttum af 
grænmeti, eggi, kjöti eða fiski, sem er steikt 

saman með papriku og kryddi. Stundum er 

kókosmjólk sett úr í réttina. Það sem borðað er í 

morgunmat og hádegismat er gjarnan líka 

borðað í kvöldmat (Sri Lanka, 2018).  

4.1 Drykkir 
Kókosmjólk (Cocoes lab) er mjólkurkenndur vökvi sem er búin til úr kókoshnetum þegar 

búið er að mylja aldinkjötið úr. Mjólkin er síðan kreist úr og oft bætt út í hana vatni. 
Kókosmjólkin er notuð til að milda bragð sterkra 

rétta (Perera, 2009). Hún er mikið notuð í matargerð 

meðal annars í Indlandi og Suðastur-Asíu. 
Kókosmjólkin er einkum notuð í karrírétti, kássur og 

kryddlög sem kjöt og kjúklingar er lagt í (Nanna 

Rögnvaldsdóttir, 1998).  

 

 

Te (Thea sinensis) 

Sri Lanka er þekkt fyrir fallegar teplöntur í fjöllunum og er einn stærsti teframleiðandi í 
heiminum. Besta teið kallast High Grow og er ræktað þar sem raki er mikill og hæð yfir 

sjávarmáli er yfir 1300 m því þá kemur þetta sérstaka 
bragð sem Sri Lanka er þekkt fyrir (Gstaltmayr og Rolf, 

2015, Sri Lanka wonder of Asia, 2018). Teið er 

þjóðardrykkur á Sri Lanka og leggja íbúar mikla ástúð við 
undirbúning tedrykkju. Þeir drekka mestmegnis svart, 

sætt te. Til eru margar tegundir af tei í heiminum sem 
skiptast í tvo meginflokka, grænt te og svart te. Skiptingin 

Mynd 11. Hefðbundin fjölskyldumáltíð á Sri Lanka. 

Mynd 12. Kókosmjólk. 

Mynd 13. Tebolli. 
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fer eftir því hvort telaufin hafi gerjast eða ekki, svart te er gerjað te. 

Þjóðsagan segir að Kínverjar hafi verið fyrstir manna til að búa sér til te úr blöðum 
terunnans og drekka það. Te varð mikill tískudrykkur meðal hástétta í Evrópu á sautjándu 

öldinni. Fyrst var te þó drukkið sem heilsubótadrykkur sem átti að lækna flestar 
meinsemdir. Ceylonte er ræktað á Sri Lanka. Það er mjög algengt þó það sé misjafnt að 

gæðum. Bestu tegundirnar eru ræktaðar hátt í fjöllum. Te úr þeim er fremur milt og 

ilmríkt. Stór hluti þess te sem selt er sem Ceylonte er ræktað á láglendi, það er því dekkra, 
bragðsterkara og gæðaminna en önnur te (Nanna Rögnvaldsdóttir, 1998). 

4.2 Hráefni til matargerðar 

Þökk sé suðrænu loftslagi Sri Lanka vaxa ferskir ávextir, grænmeti og krydd þar í miklu 

magni. Lykilatriðið er að nota alltaf ferskt hráefni í matargerð (Perera, 2009).  

Ein mikilvægasta landbúnaðarafurðin á Sri Lanka er hrísgrjón. Mikill meiri hluti 
þeirrar ræktunnar fer fram í vatni á sérstökum hrísgrjónaökrum. Á Sri Lanka eru ræktaðar 

um fimmtán tegundir af hrísgrjónum. Rauð hrísgrjón, ratu kekulu, þykja best en 

algengasta tegundin er basmati-hrísgrjón. Íbúar bera mikla virðingu fyrir hrísgrjónum og 
hefur það verið talin synd að henda þeim (Perera, 2009). 

Til þess að ræktunin sjálf, geti átt sér stað þarf gott áveitukerfi sem flytur nægilegt 
magn af vatni til hrísgrjónaakranna allstaðar á eyjunni. Nú til dags er áveitukerfi eyjarinnar 

gott en það hefur ekki alltaf verið svo. Það tók sinn tíma að byggja upp áveitukerfið eftir 

hernaðarátök sem áttu sér stað kringum árið 1983 milli Tamíla og Singala (Gstaltmayr og 
Rolf, 2015).  

4.2.1 Krydd 

Það er mun meira í sri lenskri matargerð heldur en bara hrísgrjón og karrí. Allt hráefnið 

sem unnið er með í matargerð á eyjunni er ferskt. Á Sri Lanka er venjan að fólk borði 

sterkan mat og því eru kryddin og kryddjurtirnar margar. Krydd er notað til að bragðbæta 

mat. Bragðgjafinn er unnin úr ýmsum jurtahlutum sem oft eru þurrkaðir. Kryddjurtir, sem 

eru oftast blöð jurta, eru bæði notuð fersk og þurrkuð. Hér verður fjallað um helstu krydd 

og kryddblöndur sem notaðar eru í matargerð Sri Lanka (Gstaltmayr og Rolf, 2015,  

Nanna Rögnvaldsdóttir, 1998).  

Karrí (Curry) Það getur verið erfitt að gera greinarmun á milli karrírétta og 
kryddsins karrí. Nafnið karrí er komið af orði úr tamílamáli, kari sem er sósa (Nanna 

Rögnvaldsdóttir, 1998). Á Indlandi er karrí samheiti á ýmiss konar kryddblöndum sem eru 

notaðar við matargerð, oft þegar við heyrum minnst á karrí hugsum við um indverska 
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matagerð. Karríblöndurnar eru misjafnar að styrkleika, 

sumar geta verið mildar en aðrar sterkar. Helstu kryddin 
sem eru í kryddblöndum eru pipar, chillipipar, kummin, 

kóríander, fennika, engifer, múskat og túrmerik. Á 

Vesturlöndunum eru yfirleitt seldar tilbúnar 
kryddblöndur, ýmist duft eða mauk. Í Austurlöndum er 

kryddið yfirleitt nýmalað og er það blandað í 

eldhúsi hvers og eins eða á mörkuðum þegar það 
er keypt.  (Samat, 2009, Nanna Rögnvaldsdóttir, 

1998).  

Dæmigerð máltíð samanstendur af aðal karríréttinum sem getur verið annað hvort 
fiskur, kjúklingur eða annað kjötmeti auk nokkurra annnara karríarétta úr grænmeti og 

linsubaunum. Karríréttir á Sri lanka eru ekki aðeins takmarkaðir við kjöt og fisk heldur eru 
einnig að finna grænmetis- og ávaxtarétti með karríi (Sri Lanka wonder of Asia, 2018). 

Karríið getur verið mjög bragðsterkt. Hver fjölskylda á 
sína eigin uppskrift og engin nákvæm skilgreining er á því hvernig 

hlutfölinn eiga að vera. Það er bara smekksatriði. Það var ekki 
fyrr en í lok 19. aldar sem rétta karríblandan varð til (Samat, 

2009). 

Svart karríduft (e: black curry) Þegar karríduftið er steikt 
verður blandan mjög dökk á litinn. Steikt karríduft hefur önnur 
innihaldsefni en venjulegt karríduft og kallast svart karríduft. Í 

svörtu karrídufti eru kóríanderfræ, fennika, kúmín, kanill, grikkjarsmári, karrílauf, svartur 

mustarður, hrísgrjón, kardimommur og negull. (Perera, 2009).  

Chilli (Chilli) Uppruni chillipipars er í Mið- og Suður-Ameríku. Til eru um 200 
mismunandi tegundir af chillipipar. Chillipipar er langur eða rúnaður ávöxtur, ýmist grænn 
eða rauður sem er breytilegur að stærð. Þegar hann er fullþroska verður hann alveg 

grænn eða alveg rauður. Ræktun fer fram víða um heim. Piparinn er 
aldrei mildur, hann er alltaf bragðstekur. Stuðst er við eigin 
meginreglu, hún er sú að því minna sem aldinið er því bragðsterkara 

er það. Sterka bragðið kemur frá fræjunum, þannig að chilli-pipar 
sem er án fræja er hægt að nota til að bragðbæta, án þess að 

maturinn verði of sterkur. Chillipipar gegnir mjög praktísku hlutverki í heitum löndum. 

Þegar við borðum sterkan mat, eigum við það til að svitna, styrkileikinn í chillipipar lækkar 

þannig hitastig líkamans. Chilli duft er búið til úr þurrkuðum rauðum chili-aldinum sem er 

Mynd 14. Karríblöndur.  

Mynd 16. Rautt chilli. 

Mynd 15. Svart karríduft. 
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síðan notaður til að krydda aðra rétti. Á Sri Lanka er  ræktaður rauður chillipipar og vaxa 

nú 60 tegundir á eyjunni. Hann er stútfullur af C og A- vítamínum og hefur gert undur í 
matargerð. Hann er notaður ferskur, heill og þurrkaður. (Samat, 2009 ,Perera, 2009, 

Tomky, 2018). 

Túrmerik (Curcurma longa) er krydd sem kemur frá Indlandi. Það 
hefur verið ræktað í að minnsta kosti tvö þúsund ár í Asíu. Ferskt 

túrmerik er jarðstöngull plöntu. Túmerik er þurrkað og malað og notað í 
karríblöndur og marga indverska rétti og gefur einkennandi gulan lit. 

Guli liturinn kemur úr stilk plöntunnar. Rót plöntunnar er skær 

appelsínugul með þunnt brúnleita húð. Í Asíu er talað um túrmerik sem 

töfrandi plöntu og er túmeriki stráð yfir akrana í þeirri trú að það veiti 

lukku. Konur ættaðar frá Indlandi lita lófa sína og fætur með túrmeriki fyrir brúðkaup, 

lukkunnar vegna. Plantan er náskyld engifer. Bragðið er mjög þurrt en kryddið sjálft er 
ekki mjög sterkt heldur fíngert og milt. (Samat, 2009, Perera, 2009, Nanna 

Rögnvaldsdóttir, 1998). 

4.2.2 Kryddjurtir og fræ 

Krydd og jurtir flokkast hvorutveggja undir plöntur og eru aðallega notaðar til bragðauka. 
Jurtin kemur úr græna hluta plöntunnar yfirleitt úr laufunum, á meðan kryddin eru fræ 

hennar (McGee, 2004). 

Kryddjurt er fersk og notuð til að bragðbæta mat, fyrr á öldum voru fleiri kryddjurtir 
nýttar en nú er gert. Nokkrar kryddjurtir og fræ eru notuð í sri lenska matagerð, ber þá 

helst að nefna, kúmín, kóríanderjurt, fenniku, grikkjarsmára, múskat, negull 

kardimommur og engifer (Nanna Rögnvaldsdóttir, 1998). 

 Karrílauf (Chalcas koenigii) eru ilmrík gljáandi blöð af smávöxnu tré sem komin er 
af sítrusætt. Það sem sker þau frá lárviðaraufi er bragðið sjálft. Karrílaufin eru mikið notuð 

í indverskri matargerð, einkum á Suður – Indlandi. Laufin þar eru alltaf 

notuð fersk. Þau vaxa víða og eru því oftast nýtínd við notkun. Á Sri 
Lanka eru laufin notuð í ýmsa karrírétti. Þar eru laufin bæði notuð fersk 

og þurrkuð, einnig eru þau notuð í ýmsar karríblöndur (Nanna 

Rögnvaldsdóttir, 1998). Í staðinn fyrir karrílauf er hægt að nota sítrónu 
eða lime í rétti.  

 

 

Mynd 17. Túrmerik. 

Mynd 18. Karrílauf. 
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Kummin (Cuminum cyminum) er fræ jurtar 

sem skyld er steinselju. Nafnið er komið úr grísku, Kúminon. Kummin 
er stundum kallað broddkúmen. Fræin úr jurtinni eru möluð og mjög 

mikið notað í indverskri matargerð, ekki síst í karrírétti og 

kryddblöndur. Kummin ilmar mjög vel og gefur sérstakt bragð sem er 
þó alls ekki sterkt (Perera, 2009, Nanna Rögnvaldsdóttir, 1998). 

Kummin má alls ekki rugla saman við 

kúmen (caraway seeds). 

Kóríander, (Coriandrum sativum) er vinsæl kryddjurt sem 

notuð er víða um heim. Jurtin var vinsæl á fornöld meðal 

Rómverja, og Grikkja. Kóríanderfræin sjálf eru fremur 

bragðmild og eru höfð í marga karrírétti og aðra indverska 

rétti til að bragðbæta, einnig eru þau notuð til marineringar. Fræin úr jurtinni eru 
fínmöluð og notuð í karríduft (Samat, 2009, Nanna Rögnvaldsdóttir, 1998). Fersku laufin 

af kóríanderjurtinni nota Sri Lanka búar gjarnan til að skreyta matinn. 

Fennika (Foeniculum vulgare) er jurt. Nafnið er komin af 

latnesku orði sem þýðir hey og er jurtin er tínd villt í fjallshlíðum. 
Fennika hefur verið notuð sem kryddjurt í þúsundir ára og af 

jurtinni er milt anísbragð. Ilmur jurtarinnar eykst eftir því sem 

heitara er úti (Samat, 2009, Nanna, Rögnvaldsdóttir,1998). 

 Talið er að sé jurtin sé ein sú elsta sem notuð hefur verið til 
matargerðar. Fræin eru möluð og notuð til að krydda karrírétti og er þau að finna í ýmsum 

karríblöndum. Laufin eru góð fersk og er jurtin er góð fyrir magann og  (Samat, 2009).  

Grikkjarmári (l: Trigonella foenum-graecum, e: fenugreek), fræ 

Grikkjarsmárans eru steikt og möluð. Fræin eru beisk á bragðið. Þau er 
meðal annars notuð í karríduft og til að koma í veg fyrir magaveiki. En 
sagt er að jurtin sé mjög góð við slíkum eymslum (Perera, 2009). 

Múskat, (l:Muscatum, e: nutmeg) er 
stórt fræ suðrænnar trjápöntu sem ber nafnið 

Myristica fragrans. Aldinið minnir á apríkósu og springur í sundur 

þegar það þroskast, svo að fræið kemur í ljós. Þegar múskatið er 

fullþroskað er það rauð-brúnleitt á litinn. Heitið múskat er komið úr 
latínu, muscatum og þýðir moskulykt. Múskatið er mulið eða rifið 

með rifjárni og notað í karrírétti. Kryddið er algengast í 

lambakjötsréttum (Samat, 2009, Nanna Rögnvaldsdóttir, 1998). 

Mynd 20. Kóríander. 

Mynd 22. Grikkjarsmári. 

Mynd 23. Múskat. 
 

Mynd 21. Fennika. 

Mynd 19. Kummin. 
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Negull, (Eugenia aromatica) er suðrænt tré sem vex nálægt ströndum. Það getur 
orðið allt að tíu metra hátt. Laufin eru mjúk og glitrandi og haldast græn allan ársins hring. 

Gulu blómin sjást sjaldan því þau eru oftast tekin á meðan þau eru enn á því stigi að vera 
brumknappur. Brumið þurrkast í sólinni og verður að þurrkuðum 

negul sem er lokaður blómahnappur negultrés. Tréð er upprunið 

í Indónesíu á Mólúkkaeyjum. Malaður negull heldur bragðinu 
betur en flestar aðrar kryddtegundir. Bragðið er sterkt og 

einkennandi. Negull er bæði notaður í bakstri og til að krydda 

ýmsa austurlenska rétti. Negul er einnig að finna í ilmolíum, 

kryddblöndum og kryddlegi, hann er mjög algengt hráefni í matargerð á Sri Lanka (Samat, 

2009, Nanna Rögnvaldsdóttir, 1998).  

Kardimommur, (Ellettaria cardamomum) eru mjög ilmsterk og bragðmikil fræ. Á árum 

áður blönduðu Rómverjar og Grikkir kardomommum við vax og bjuggu til ilmvatn 
Kardimommur voru einnig notaðar til að deyfa 

hvítlauksbragð í munni (Samat, 2009).  

 Kardimommurunninn vex villtur og er einnig 
ræktaður á Indlandi og Sri Lanka. Kryddið er fjarskylt 
engifer og hefur löngum verið eitt dýrasta kryddið vegna 

þess fræbelgirnir eru tíndir með höndunum. Kardimommur eru ljósgrænar á lit, hvítar 

kardimommur eru einnig til en þær eru algengari á 
Vesturlöndum. Kardimommur eru mikið notaðar á 

Indlandi í karrí- og hrísgrjónarétti og te. Kryddið er ýmist heilt eða malað. Heilar 

kardimommur eru notaðar til að krydda hrísgrjónarétti en eru fjarlægðar fyrir framreiðslu. 

Best er að kaupa heilar kardimommur og mala þær sjálfur til að halda sterka góða 

bragðinu (Nanna Rögnvaldsdóttir, 1998, Yesmine Olson, 2008, Perera, 2009).  

 Engifer, (Zingiber officinale) er jarðstöngull og skyldur túrmerik og kardimommu. 

Nafnið er upprunalega úr sankrít og þýðir ,,hornlaga“ sem vísar til rótarinnar. Plantan er 
um einn meter á hæð. Engifer er ræktað í Suð-austur-Asíu. 
Það er mikið notað í matargerð í allri sunnan- og 

austanveðri Asíu og er talið jafn mikilvægt og saltið hjá 
okkur. Það á það til að rotna fljótt svo best er að nota það 
alveg ferskt. Engifer er notað ferskt, þurrkað, rifið og 

malað. Langir stönglar eru yfirleitt eldri, grófari og 

bragðsterkari en litlir og stuttir (Samat, 2009, Nanna Rögnvaldsdóttir, 1998).  

Mynd 26. Engifer. 

Mynd 24. Negull. 

Mynd 25. Kardimommur. 
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Engiferrótin gefur sterkt og gott bragð en sterkir og bragðmiklir réttir eru áberandi í sri 

lenskri matargerð (Yesmine Olsson, 2008).  

 Tamarind (Tamarinsus indica) eru fræbelgir og aldinkjöt af sígrænu tré. Arabíska 

nafnið  sem stendur fyrir tamarind er tamr hindi og þýðir ,,indversk 
daðla“. Tamarind barst til Mið-Ameríku og Karíbahafseyja og hefur 

verið mikið notað í matargerð þar síðan. Tamarind er mikið notað í 

karrírétti og indverska grænmetisrétti en einnig í hrísgrjóna-, 
kjöt- og kjúklingarétti, sultur og sósur. Maukið er búið til úr 

fræjum trésins. Það er súrt og því er nauðsynlegt að blanda því saman við eitthvað sætt í 

matargerðinni (Nanna Rögnvaldsdóttir, 1998). Maukið er notað í ýmsa suðaustur-asíska 

tilbúnar sósur (Yesmine Olsson, 2010). 

Ansjósur (Engraulis encrasicolus) eru litlir fiskar sem eru notaðir meðal annars í 

lunumiris, sem er blanda af lauk, chilli og ansjósum sem 

Sri Lanka búar borða með kókosbrauði í morgunmat 
(Perera, 2009). Þessi litli, bragðsterki, og feiti fiskur 

veiðist á vissum stöðum í  Atlantahafinu. Ansjósur hafa 

sérkennandi sterkt bragð og eru einkum notaðar sem bragðgjafi t.d. í pítsum og kæfum. 
Ansjósur fást saltaðar, reyktaðar og þurrkaðar (Nanna Rögnvaldsdóttir, 1998).  

Mynd 28. Ansjósa. 

Mynd 27. Tamarind. 
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5 Tengsl matar og menningar 

Sri Lanka fagnar tuttugu og fimm almennum frídögum yfir árið. Meirihluti frídaga er vegna 
hátíðarhalda búddista, hindúa og múslima. Trúaarlegar hátíðir á Sri Lanka eru samstilltar 

þeim dögum sem fullt tungl er og eru dagsetningar hátíðarhalda því breytilegar frá ári til 

árs (The unique travel company, e.d.). 

5.1 Þjóðhátíðardagur Sri Lanka 

Þjóðhátíðardagur Sri Lanka er 4. febrúar en þá öðlaðist landið sjálfstæði frá Bretum. 

Fagnað er um allt land með fánum, skrúðgöngum, dönsum og ýmsum menningarlegum 
viðburðum. Aðalhátíðarhöldin fara fram í höfuðborginni Colombo. Íbúar borða ekki 

sérstakan mat á þessum degi (Sri Lanka National / Independence Day, e.d.).  

5.2 Brúðkaup 

Brúðkaup á Sri Lanka geta verið fjölbreytt vegna ólíkra þjóðernishópa og trúarbragða.  
Þegar kemur að brúðkaupum blandast saman hefðir og siðir frá hinum ýmsu 

þjóðernishópum. Upphaf hjónabanda eins og við þekkjum þau hófust á 19. öld á Sri Lanka 

samkvæmt hindúatrú Indlands. Þá voru strangar reglur um hver fékk að giftast hverjum og 
báðir aðilar þurftu samþykki foreldra sinna fyrir hjónabandinu (Nadya, 2015a).  

Hefð er fyrir því í öllum þjóðfélagshópum, að fjölskyldur verðandi brúðar eða 

brúðguma ákveða hverjum þau giftast, þó er mun algengara í dag að par verði ástfangið 
og ákveði sjálft að gifta sig. Þjóðfélagsleg staða brúðhjónana þarf þó að vera sú sama, 
óháð því hvernig hjónabandið er tilkomið (Culture and their countries, 2018).  

Við brúðkaup bjóða gestgjafar og fjölskyldur veislugestum upp á eins marga og 

fjölbreyta rétti og þau finna. Aðalréttir eru til dæmis margar gerðir af mismunandi 
hrísgrjónaréttum, eins og djúpsteikt hrísgrjón með sjávarfangi og kasjúhnetum. Karríréttiir 

eru vinsælir og eru bornir fram með eggjum, einnig eru kjöt og grænmetisréttir. Eftirréttir 

eru til dæmis sætar kökur eins watalappan sem má líkja við búðing , einnig er vinsælt að 
hafa kavum sem er djúpsteikt kaka. Afkomendur landnámsmanna og kaupmanna sem 

komu til Sri Lanka frá Holllandi og Portúgal setja einnig evrópskan blæ á kökur og sælgæti 

í brúðkaupsveislum á Sri Lanka. Í brúðkaupsveislum er almennt bannað að neyta áfengis 

af trúarlegum ástæðum. Það hefur þó komið fyrir að áfengi sé ,,leyft“ en það er þá gert í 

samráði við brúðhjón, en það er afar sjaldgjæft að svo sé gert (Nadya, 2015b).   
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5.3 Áramót 

Singalar og Tamílar fagna nýju ári á hverju ári í apríl, yfirleitt í kringum miðjan mánuðinn. 

Á þessum hátíðarhöldum koma fjölskyldur saman, kveðja gamla árið og taka á móti því 

nýja (Wickramarachi, 2015).  
Það er margt sem landsmenn gera til að fagna nýju ársi. Allir sem taka þátt í 

hátíðarhöldum hætta að vinna á sama tíma, fara heim og sinna undirbúningi. Íbúar þrífa 

hús sín, kaupa ný föt og elda góðan mat. Á meðan beðið er eftir að nýja árið gangi í garð, 
má ekki matreiða. Stjörnuspeki gegnir stóru hlutverki þegar kemur að þessum 

hátíðarhöldum og allt þarf að hefjast á réttum tíma. Þangað til nýja árið gengur í garð er 

talað um að borgin þagni, engir bílar eru á götunum og allar verslanir eru lokaðar 

(Wickramarachi, 2018). 

 Þegar rétti tíminn er kominn, byrja íbúar á því að kveikja undir stórum potti af 

mjólk. Mjólkin sem er notuð er yfirleitt fersk kúamjólk eða kókosmjólk. Þessi athöfn, að 

kveikja undir pottinum er merki þess að hátíðarhöld eru hafin. Rétturinn sem íbúar útbúa 

er hrísgrjónaréttur sem kallast Kiri bath og er þjóðarréttur á Sri Lanka og er hann mikið 
notaður á helgidögum. Á áramótum á Sri Lanka er hann undirbúinn þannig, að inn á miðju 

stofugólfi er búið til eldstæði fyrir pottinn, þar sem mjólkin er soðin. Fjölskyldan stendur 
svo yfir pottinum og hrærir í honum með pinna og bíður eftir því að suðan komi upp. Það 
þykir táknrænt ef mjólkin sýður uppúr, það er merki um velmegun og má leiða líkur á því 

að nýja árið boði eitthvað gott (Wickramarachi, 2015, Foodie miles, 2016). 
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6 Heimilisfræði  

List- og verkgreinar gegna mikilvægu og þýðingarmiklu hlutverki, svo má lesa úr 
opinberum gögnum (Lög um grunnskóla nr 91/2008). Grunnþættir menntunarstefnu eru 

sex talsins og snúast um læsi á samfélag, menningu, umhverfi og náttúru þannig að 

einstaklingur nái að byggja sig upp bæði andlega og líkamlega. Einstaklingur á einnig að 
bjarga sér, taka þátt í samfélaginu og vinna með öðrum. Grunnþættirnir snúast einnig um 

framtíðarsýn og getu til að hafa áhrif og taka virkan þátt í að viðhalda samfélagi okkar 

(Menntamálaráðuneytið, 2013). Skólar eiga að skapa börnum góðar aðstæður til 
heilbrigða lífshátta. Nemendur eru þjálfaðir í að nýta hæfileika sína, vinna með öðrum, 

taka tillit til samnemenda sinna og mynda sér jákvætt og hvetjandi samfélag  (Margrét 

Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 2013).  
Einn af grunnþáttum menntunnar er jafnrétti. Í Aðalnámskrá grunnskóla segir að markmið 

jafnréttismenntunnar sé að skapa tækifæri fyrir alla til að þroskast á eigin forsendum, 

rækta hæfileika sína og lifa ábyrgu lífi í frjálsu samfélagi í anda skilnings, friðar, 
umburðarlyndis, víðsýnis og jafnréttis. Með grunnþættinum jafnrétti er einnig lögð 

áhersla á að fram fari nám um menningu og þjóðerni, tungumál, trúarbrögð og 

lífsskoðanir (Menntamálaráðuneytið, 2013). Það er einmitt markmið höfundar með 
þessari greinagerð, að nemendur geti tengt saman skilning á mismunandi matarmenningu 

fólks og hvernig má vinna með fjölbreytileikan á mismunandi hátt, án fordóma. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla stendur: 

Góð leið til að kynnast menningu og siðum þjóða er að kynnast matarhefð þeirra. 
Félagslegt gildi matar er mikilvægt bæði í daglegu lífi og við tækifæri eins og veislur 

og hátíðarhöld þar sem matur gegnir jafnan stóru hlutverki 
(Menntamálaráðuneytið, 2013).  

Matarhefð annarra þjóða má kynnast á ýmsan hátt. Höfundur telur mikilvægt að matreiða 
og borða mat frá öðrum löndum því þannig kynnumst við ólíkum matarvenjum og siðum. 

Nemendur geta skoðað hvaða mismunandi krydd og hráefni eru notuð, hvernig 

borðsiðum er háttað, hvernig maturinn er eldaður og hvernig hann er borinn fram. Við 
stöndum straum af komu flóttamanna ýmsum löndum, fólki sem kemur frá ólíkum 

löndum og ólíkum menningarheimum. Höfundur telur mjög mikilvægt að tillit sé tekið til 

þeirra nemenda sem koma inn í íslenskt skólakerfi frá ólíkum menningarheimum og við 
fræðumst um menningu þeirra og siði. Það eykur umburðarlyndi og skilning á hefðum og 

siðum annarra þjóða. Hefðbundnir kennsluhættir í heimilisfræði felast meðal annars í 

sýnikennslu og verklegri þjálfun.  
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Í litrófi kennsluaðferðanna segir:  

markmið verklegra æfinga er að þjálfa vinnubrögð eða efla leikni á tilteknu sviði. 
Verklegar æfingar eru notaðar á öllum skólstigum og eru þær taldar vera 

meginuppistaða í kennslu margra list- og verkgreina. Hlutverk nemenda er að 
fylgjast með af athygli og leggja sig fram við að framkvæma og æfa þau atriði sem 

verið er að þjálfa (Ingvar Sigurgeirsson, 2013).  

Kennsluaðferð er það afhafnamynstur sem kennarar nota til þess að nemendur nái 

markmiðum sínum. Aðferðirnir eru margar og sér í lagi í heimilisfræði því hún á tengingu 
við margar aðrar námsgreinar. Heimilisfræðin þjálfar nemendur ekki eingöngu í 

verklegum þáttum eins og matreiðslu heldur hefur heimilisfræðin að geyma stærðfræði, 

íslensku, erlend tungumál, samfélagsfræði, lífsleikni og náttúrufræði. Heimilisfræðin hefur 
tengingu inn í allar ofantaldar námsgreinar. Námsgreinar grunnskóla eru margar og ólíkar, 

með samþættingu list- og verkgreina við aðrar greinar má brúa bil á milli ólíkra greina, 

bæði til að virða og skilja allt skólastarfið. Nemendur læra að umreikna stærðir, bæði með 
því að breyta mælieiningu til dæmis úr bollamáli yfir í desilítra og með því að minnka og 

stækka uppskriftir. Þannig fá nemendur þjálfun í aðlögun uppskrifta sem er stór partur af 

matreiðslu ásamt því að þau fá þjálfun í stærðfræði (Gerður G, Óskarsdóttir o.fl., 2014).  

 Samþætting heimilisfræðinnar við aðrar námsgreinar hefur verið könnuð. Í 
Bandaríkjunum var framkvæmt áhugavert tilraunarverkefni sem fólst í tilraun til að bæta 

mataræði nemenda. Nemendur tóku þátt í ferlinu allt frá því sjá um undirbúning jarðvegs 

fyrir sáningu og gróðursetningu til matreiðslu afurðanna í skólamötuneytinu. Niðurstöður 
leiddu til jákvæðs viðhorfs nemenda og auknum áhuga á fæðuvali og aukna neyslu 

grænmetis og ávaxta (Gerður G, Óskarsdóttir o.fl., 2014). 

 Í skóla á höfuðborgarsvæðinu, þar sem höfundur starfaði er hefð fyrir því að 

nemendur í 5. bekk skólans haldi menningarmót. Menningarmótið er þemaverkefni og 
afla nemendur sér upplýsingar um menningu þess lands sem þau völdu sér, tungumál, 
hefðir, siði og þar fram eftir götunum. Í heimilisfræðinni fá nemendur að elda rétti frá 

landinu  í samráði við kennara. Þemaverkefnið er kynnt fyrir samnemendum og 
forrðaámönnum. Í aðalnámskrá grunnskóla er vikið að mikilvægi samþættingar í gegnum 
þemavinnu. Við skrif þessarrar ritgerðar og lestri um ólíkar hefðir og menningarheima fór 

höfundur að hugsa hvernig mætti tengja saman þessar greinar. Hvað eiga þjóðirnar 
sameiginlegt með okkur og hvernig mætti kynna nemendum fyrir ólíkri menningu, siðum 
og venjum í matargerð. Höfundi er minnistæð bók sem heitir How to teach nutrion to 

kids, eftir Connie Liakos Evers. Í bókinni nefnir Evers margar útfærslur og kennsluaðferðir 

á því hvernig megi vinna með fjölbreytni eldunaraðferða á maís á milli þjóða og hvernig 
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nemendur fengu að kynnast ólíkum hefðum (Evers, 2012). Þessa aðferð væri hægt að nýta 

við annað hráefni til að sýna að sama hráefni er hægt að matreiða á mismunandi hátt en 
er samt það sama. Höfundur sér leik á borði, með samþættingu greina og ólíkra 

matarvenjur milli þjóða, væri hægt að búa til stórt kennsluverkefni til að kynna nemendur 

fyrir fjölbreytileikanum. Með því læra nemendur umburðarlyndi gagnvart öðrum og ólíka 
menningu. Greinagerð þessi og uppskriftarheftið sem henni fylgir er tilraun í þessa átt.  

 Heimilisfræðin er stór partur af undirbúningi einstaklings fyrir framtíðína. Í 
fræðunum er komið inná marga þætti sem varða daglegt líf. Heimilisfræðin er kennd á 

öllum stigum grunnskóla, höfundur telur það vera jákvætt. Það er ekki að ástæðulausu, 

heimilisfræðin og allt sem henni fylgir kennir nemendum hvernig á þroskast sem 

einstaklingur, þar sem það eru þættir sem tengjast bernskunni og fram á fullorðins ár. 

Heimilisfræðin spilar því stóran hlut í að móta einstkaling út í lífið. 
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7 Lokaorð 

Við skrif þessarar ritgerðar hef ég uppgötvað margt nýtt og fróðlegt. Ég hafði aldrei neina 
sérstaka þörf til að komast í kynni við þjóðerni mitt, ég hef alltaf verið sátt hér á Íslandi.  

En eftir allan lesturinn og því sem ég hef orðið vísari að er það nokkuð ljóst að ég er ættuð 

frá stórkostlegu landi. Eyjan sjálf er hrein náttúru paradís og er alls ekki skrítið að henni 
séu gerð slík skil. 

Það var áhugavert að lesa sér til um borgir landsins og yfir hversu miklum ljóma hver 

og ein þeirra býr. Te framleiðslan kom mér í opna skjöldu, sjálf er ég mikil te manneskja 
en hafði ekki velt uppruna þess fyrir mér fyrr en nú.  Það sem greip athygli mína er hversu 

náskyld matargerð Sri Lanka og Indlands er. Kryddblöndur og hráefni eru nánast þau 

sömu. Ef þú átt karrí, hrísgrjón og kókosmjólk eru þér nánast allir vegir færir í sri lenskri 
matargerð.  

Uppskriftarheftið sem fylgir þessari greinagerð hentar vel fyrir nemendur á elsta stigi 

grunnskóla. Ég tel að hægt sé að nýta einhverjar uppskriftir heftisins á miðstigi með 
aðstoð og leiðsögn kennara. Ég tel að með samþættingu ýmsa námsgreina við matargerð 

megi vekja áhuga nemenda svo um munar.  

Það er mín ósk að þessi ritgerð veki áhuga fólks á eyjunni og matarmenningu hennar. 
Áhugi minn hefur svo sannarlega aukist eftir þessi ritgerðarskrif. Í upphafi greinagerðar 
var spurningin, ,,Hvað einkennir matargerð og matarmenningu á Sri Lanka“? lögð fram. Til 

að gefa henni skilmerkilegt svar eru það margvísleg krydd, ferskt hráefni eins og ávextir 
grænmeti, kjöt og fiskur sem einkennir matargerð Sri Lanka. Sterkur matur og stórir réttir 
eru í forgrunni á Sri Lanka og eru kræsingarnar aldrei langt undan. Tedrykkja er mikil og 

tíðkast að drekka heitt te með máltíðum og eftirréttum. 

Þá hefur einnig verið vísað í mikilvægi þess að nemendur kynnist siðum og venjum 

annarra þjóða en sinnar eigin. Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að nemandi sem er 
að ljúka 10. bekk eigi: 

Að geta sett viðfangsefni heimilisfræðinnar í vítt samhengi við lýðræði og jafnrétti, 
hreinleika og eiginleika sem taldir eru bæta heilsu fólks og stuðla að sjálfbærri þróun 

(Menntamálaráðuneytið, 2013). 

Matur og matreiðsla eru góð leið til að víkka sjóndeildarhringinn og læra um aðra 

menningarheima. Mikilvægasti parturinn er að með auknum lærdómi má koma í veg fyrir 
fordóma sem er þörf fyrir í samfélagi okkar eins og það er í dag. Við erum með 

margbreytilega nemendahópa, með ýmsar sérþarfir. Sumir til dæmis borða ekki svína- 

eða nautakjöt af trúarlegum ástæðum á meðan aðrir mega ekki blanda saman kjöti og 
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mjólk í sömu máltíð.  Við heimilisfræðikennarar þurfum skipuleggja kennslu okkar og 

jafnvel aðlaga uppskriftir að þessum nemendum og telur höfundur mikilvægt að engin 
upplifi sig útundan eða öðruvísi. 

Í heimilisfræði á að kenna samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla í samræmi við 
opinberar ráðleggingar um matarræði. Sri lenskur matur fellur undir íslenskar 

ráðleggingar um mataræði og því er tilvalið að matreiða upp úr þeirra góðu hráefnum og 

kryddum, og kynna nemendum Sri Lanka.  
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