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Mat og matoppskrifter har hun 
hatt i hodet siden hun var tolv 
år gammel. 

Nå står hun på for å gi 
oss nordmenn sunne og smakfulle ret-
ter, gjerne ispedd tradisjonsrike kultur-
opplevelser. I år har bedriften til Niru 
Kumra, MasalaMagic, femårs jubileum. 
Småbarnsmoren fra Lørenskog er blitt 
Norges indiske matguru og har deltatt 
både i tv, radio og blitt omtalt i utallige 
artikler. I tillegg har hun utgitt både egen 
kokebok og dvd.

Opprinnelig heter hun Nirupma. Jenta 
var bare åtte år da hun første gang kom 
til Norge. 

– Faren min fi kk jobb på Mongstad, og 
etter hvert fulgte resten av familien med til 
Fredrikstad hvor jeg vokste opp og gikk på 
skole, forteller Nuru Kumra.

Mat for alle pengene
Matinteressen fi kk hun gjennom morsmel-
ken, hevder hun. Så lenge hun kan husk har 
hun laget egne retter, spart på oppskrifter 
og slukt alt som har med mat og mattra-
disjoner å gjøre. 

– Jeg så ganske raskt at indisk mat, som 
ofte er veldig sunn, kunne være et godt 
alternativ til alt det som ble tilbudt nord-
menn av ferdigmat, sier Kundra.  

Hun fi kk motbør fra moren og skole-
rådgiveren da hun luftet ønsket om å bli 
kokk. Hun som var så skolefl ink måtte 
fi nne et ordentlig yrke. Og, som en «skik-
kelig» tradisjonsbundet innvandrerjente, 
så gjorde hun som foreldrene ønsket – i 
hvert fall for en stund. Hun tok seg en 
økonomisk utdannelse. Henns første 
jobb var som indisk tolk. Deretter ble 
det prosjektledelse i diverse departemen-

ter, før hun ble konsulent i næringslivet.
Men lysten til å etablere noe eget, innen 
mat, ulmet hele tiden.

– Tenk at en betegnet kokkeyrket den 
gang, og det er ikke mange år siden, som 
nærmest useriøst. Se hva det er i dag, noe 
jeg er veldig glad for. Mat er viktig, veldig 
viktig faktisk, sier Kumra.

Hodet fullt av mat
– Min mann påstår at jeg har hodet fullt 
av mat, ler hun.

Selv viktige prosjektlederoppgaver og 
fl ere barnefødsler tok ikke drømmen fra 
henne. 

– En natt fi kk jeg et drømmesyn, fortel-
ler hun. Et syn som skulle gi henne det en-
delige og avgjørende puffet til å bli sin egen 
drivkraft og gjøre drøm til virkelighet. 

– Jeg drømte at jeg åpnet et skap. I skapet 
sto det en krukke med mitt navn på. Da 
tenkte jeg: Du skal jobbe og leve av å lage 
mat, du Niru. 

Så var hun i gang.

Det startet på skolen
Til å begynne med tok småbarnsmoren på 

Hun hadde en gründerdrøm. Omgivelsene 
motarbeidet den, men drømmen ble for sterk.
AV KLAUS WÆRPEN

            En ekteSpicegirl
TAJ MAHAL: Niru 
Kumra foran Indias 
mest kjente monu-
ment, Taj Mahal. 

AMBASSADØR: Niru Kumra er 
Indias ambassadør i mat og kul-
tur for nysgjerrige og matglade 
nordmenn.
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