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Hva skjer?  
Kulturkalender

Teater  | Dans  | Musikk  | Auditions  | Sport og Friluftsliv  | Film og Kino  | Barn  | Ungdom  | Student  
Festligheter og Opplevelser  | Mat og Drikke  | Litteratur  | Shopping og Mote  | Utstillinger og Messer  
Kurs og Foredrag  | Politikk og Samfunn  | Nytt i Oslo og Akershus  | Norge  | Faste arrangementer  

 

 

 

Over 800 
forskjellige 
aktiviteter og 
opplevelser: 
Året rundt

Dans og musikk

Friluftsliv

Ferie i Norge

Firma og fest

Kunst og kultur

Underholdning og uteliv

Shopping i Oslo og 
Akershus 

Mat og drikke

Opplevelser

Helse, livsstil og velvære

Trening og mosjon

Sport og idrett

Skole og utdanning

For de minste

Spill og leker 

Hobby og fritid

Politikk og samfunn

Tro og livssyn
  
Hva skjer i Oslo?

Motta nyhetsbrev

Reportasjer og artikler

Nyttig informasjon

Oversikt A til Å

Våre partnere
  
Annonsere på Aktiv I 
Oslo.no?

Idun og Jo Mikkel rører i gryta.

Foto: Ane Charlotte Spilde, Aktiv I Oslo.no (CC-lisens | Flere størrelser)

Aktiv I Oslo lager indisk mat  

Indisk matlagingskurs med Masalamagic 

Da året ennå var ungt ble deler av Aktiv i 

Oslos redaksjon sendt på ekspedisjon til 

Helgesensgate 73 B i nærheten av 

Sofienbergparken og Carl Berners plass. 

Smaksløkene var i høyspenn, vi skulle på 

team-building-matlagingskurs hos 

Masalamagic. 

 
  

Tekst: Jo Mikkel Huse 

Foto: Ane Charlotte Spilde 

Publisert: 17. mars 2011 

Se video fra kurset her 

I samlet tropp møtte vi kl. 18, som ganske 
blanke, men forventningsfulle ark. 

 

Aktiv I Oslo dro på indisk 
matlagingskurs  
Hos Masalamagic lærte 
redaksjonen både teori og praksis 
om indiske mat. 
DU kan bruke mange av 
våre bilder GRATIS 
Bilder som kan brukes er sluppet 
med CC-lisens og lagt ut på 
Flickr.com  

Hva skjer?  

Relaterte sider: 

Les: 

Bokkilden: 

Eksterne lenker: 

Aktiv I Oslo.no's bildegalleri

Les mer om hva CC-lisens er

Hva skjer: Mat og drikke

Hva skjer: Festligheter og 
opplevelser

Indisk mat og indiske 
restauranter

Matlagingskurs

Temafest

Reportasjer om mat og drikke

Bøker om indisk mat

Masalamagic 

  

6/4-2011 
Navnedag: 
I dag har Åsmund og Asmund 
navnedag.  
Les mer om navnedager her  
Les om merkedager i alle årets 
måneder 

Aktuelt nå på 
Aktiv I Oslo.no 
April (merkedager m.m) 
Fasten 
Fin i bikini 
Yoga / Yogakurs 

Sponsede lenker fra  
Aktiv I Oslo.no: 

8
Like   
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Konseptet ble forklart: Masalamagic er Niru Kumra sitt hjertebarn. Et firma 
som leverer matkurs, temakvelder, indiske aftner, nettbutikk, catering, lukkede 
selskaper og mat- og kulturreiser til India. Niru har skrevet kokebøker og gitt ut 
dvder med sin kunnskap og har bak hele konseptet ett mål, én visjon: å gjøre 
indisk mat tilgjengelig og elsket blant folket i større grad enn før. Forenklet ned 
i setningen "indisk mat til hverdag og fest." 

Kryddermagi 

Først setter vi oss til bords og blir fortalt om Masalamagic og hva kvelden skal 
bestå av. Personlig satte jeg stor pris på å forstå hva masala faktisk betyr, 
nemlig blandingskrydder. Dét ga jo en ekstra snert til navnet med tanke på at 
det oversatt går på å trylle med krydder. 

Niru Kumra forteller at kveldens meny består av chicken curry, daal (en 
linsesuppe), naanbrød, basmatiris, chutney (mos laget av mynte, kokos og 
koriander), raita (kald saus med kefir og grønnsaker), papadum (runde flak av 
linsemel) og lassi (søt eller salt drikke). Men før vi kan starte blir vi fortalt om 
krydderne som brukes i indisk mat, om viktigheten av balanse mellom surt, 
søtt, sterkt og salt. Krydderne sendes rundt bordet og luktene gjør oss virkelig 
klare til å starte med selve matlagingen, viss endelige resultat frister mer og 
mer. 

Deltakelse og matlaging 

Niru går gjennom oppskriftene og 
fremgangsmåtene med oss før vi går i gang med 
selve matlagingen ute på kjøkkenet. Vi fordeler 
oppgaver etter rettene og jobber i vei, kutter opp 
grønnsaker, steker løk, krydder og kylling og 
preparerer lassien og holder på. Det går 
overraskende fort unna å lage indisk, innser vi når 
vi gjør de siste forberedelsene og legger 
naanbrødene i ovnen. Fort og enkelt. Om en bare 
gjør noen småting klare på forhånd kan det altså gå 
riktig så fort. Personlig ble jeg litt overrasket, for jeg 
har alltid trodd at indisk mat tar skikkelig lang tid å 
lage. En positiv overraskelse. 

Alle satte seg så til bords. I motsetning 
til når en går på restaurant og får 
maten ferdig på bordet, var det en 
hyggelig ting å ha deltatt litt. Hvertfall 
når det smakte så godt som det gjorde. 
Vi smilte, pratet, spiste oss mette og 
var godt fornøyde med den litt 
uortodokse kvelden. 

Det var en annerledes og givende 
opplevelse å lage mat med kollegaer. Både å lære å lage mat og å lære om 
samarbeid samtidig. Et koselig måltid på slutten er heller ikke å forakte. 

Les mer om Masalamagic her >> 

Se flere bilder fra matlagingskurset på Flickr >> 

Siste reportasjer: 

UKM 2011 - 
Superfinale i Oslo 

Etter diverse lokalmønstringer rundt 
om i Oslo var det endelig klart for 
superfinalen i UKM. Vinnerne får 
representere byen under 
landsmønstringen i Trondheim. 

Les alt om Oslofinalen >> 

Familiemusikalen 
"Annie" imponerer 

Aktiviteter for barn i 
skoleferien? 
Dra med Barnas Båt, 
tettpakket med aktiviteter for 
barn! 
www.stenaline.no 

Vil du nå folk i Oslo og 
Akershus? 
Gjør det rimelig og effektivt 
med forsideannonse på Aktiv 
I Oslo.no! 
annonseinfo.aktivioslo.no 

 

Påskeferie i Oslo

Påskeferie i Norge

Påskekrim - bøker

Påskefilmer på kino

Påskeaktiviteter

Påske - hovedside

Båtutstyr

Bakgårdskafeer

Fugletitting

Sykling

Våren - hovedside

Gate of India
Indisk restaurant på 
Majorstua. Smakfull og 
fargerik indisk meny. 
Gateofindia.no

Restaurantmat på 
døren
Roomservice bringer 
restauranten til deg! 
Roomservice.no

Deilig Sushi -70%
Hva med å Spise Deilig 
Sushi på Restaurant 
Hver Dag? Groupon. 
www.GROUPON.no/Sushi

Høyt og Lavt
Skandinavias største 
klatrepark For familier, 
bedrifter, skoler 
www.aktivitetspark.no

Urban-Food 
Fredrikstad
Matopplevelser Til Alle 
Anledninger Ring 995 
40 974 
www.urban-food.com
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Tilbake til toppen 

  

 

Siste blogginnlegg som lenker til denne siden 

No results found. 

� Try pinging your blog at Twingly if you expected it to show up here. 

� Or perhaps there aren't any results for this query. 

Subscribe: RSS  E-mail 

Get this widget for your blog 

Spektakulære dansenummerne, 
forheksende sang og gode 
skuespillere gjør ART musikal og 
ballettskoles versjon av 
familiemusikalen "Annie" til en 
forestilling vel verdt å se, skriver 
vår anmelder.  

Les anmeldelsen av "Annie" >> 

Søndagsmarked på 
Blå 

Resirkulerte lommebøker, tovede 
babytøfler og håndlagde smykker 
er bare noen av skattene 
søndagsmarkedet på Blå har å by 
på. 

Les om markedet her >> 

Exteriors - intervju 
med hovedrollene 

Dramafilmen Exteriors er en film 
som blant annet handler om å nå 
skuespillerdrømmen i Hollywood. 
Vi har møtt to skuespillertalenter 
som allerede har oppnådd dette: 
norske Gitte Witt og danske Allan 
Hyde. 

Vi intervjuet Allan og Gitte Witt fra 
Exteriors >> 

Oslo Ess - intervju 
med bandmedlemmer 

Det hovedstadlokaliserte bandet 
Oslo Ess ga nylig ut debutalbumet 
"Uleste bøker og utgåtte sko", et 
album som har høstet mye god 
kritikk. Denne våren turnerer de 
med sørlandsbandet 
Honningbarna. 

Vi intervjuet Oslo Ess >> 

Nissenrevyen 2011 - 
Til salgs på 
Nationaltheatret 

Aktiv I Oslo.no var der under det 
første møtet mellom 
Nationaltheaterets produsenter og 
Nissenrevyens revysjefer i 
anledning oppsetningen av "Til 
Salgs" på hovedscenen den 27. 
april.  

Like 8 people like this. 

Add a comment...

 Log in to Facebook to post your comment

Facebook social plugin 

Login
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Les om da Nissens revysjefer 
møtte Nationaltheatrets 
produsenter >> 

Ski-VM 2011 - Heia 
Oslo! 

Ski-VM var en seier for Oslo som 
by. 1.2 millioner tilskuere er en 
fabelaktig publikumsrekord. Ski-VM 
i Oslo var tross tåke og litt 
transportproblemer et meget 
vellykket og godt gjennomført 
arrangement. Sportslig sett leverte 
de norske utøverne sitt beste VM 
noen sinne. Bedre kan et 
sportsarrangement knapt bli.  

Les vår oppsummering av Ski-VM 
2011 >> 

Aktiv I Oslo TV 

Vi har samlet alle filmene våre på 
en side. Se reportasjer, intervjuer 
og stemningsrapporter! 

Se film på Aktiv I Oslo TV >> 

 

Aktiv I Oslo.no på 
Facebook 

Liker 

2,156 personer liker Aktiv I Oslo.no.

Frode Antoniofermin Roar

Nylig aktivitet

Du må være 
innlogget for å 
kunne se venners 
aktiviteter

Annie - familiemusikal på 
Chateau Neuf

70 personer har delt dette. 

UKM - Fylkesmønstring i 
Oslo

21 personer har delt dette. 

Logg inn

Sosial tilleggsfunksjon for Facebook 

Aktiv I Oslo.no Kundeweb 
2011-03-28, 19:28h  

1000 tatt vår 
brukerundersøkelse  
 
Vellykket Vintersportmesse – se 
filmen!  
 
RSS box by p3k.org.  

Aktiv I Oslo.no Blogg 
2011-03-28, 19:18h  

1000 deltagere i vår store 
brukerundersøkelse  
 
Hva slags liv ønsker du deg i 
Oslo?  
 
RSS box by p3k.org.  

Page 4 of 5Aktiv I Oslo lager indisk mat

06.04.2011http://www.aktivioslo.no/masala-magic-matlagingskurs.php



Gå til toppen av siden om Aktiv I Oslo lager indisk mat 

Aktiv I Oslo.no © Bright Side AS | Annonsere på Aktiv I Oslo.no | Kundeweb | Kontakt Aktiv I Oslo.no | Ledige stillinger | Om Aktiv I Oslo.no | Presse 

 

Sett Aktiv I Oslo.no som 
startside eller legg oss til i 
bokmerkene dine. 

Vi har en drøm med Aktiv I 
Oslo.no, les om den! 

Bli med på Aktiv I Oslo.no. 

Finn frem på Aktiv I Oslo.no ved 
hjelp av vår alfabetiske oversikt 
over alle sider. 

Vi har også en alfabetisk 
oversikt over alle våre partnere. 

DinSMS.no - Send gratis SMS 

 

Tilfeldige bilder fra Aktiv I Oslo.no's konto på www.flickr.com 

Reiseforsikring  
Billig og enkel reiseforsikring som passer akkurat deg.Kjøp i dag!  

www.travelguard.no 
Annonser fra Google
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