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Historien om Masalamagic

Etablerte et formelt styre .
Egen salgsavdeling for distribusjon via Asko.

Avtale med Godt levert og ny kokebok. Terningkast fem. 
Nominert som Gasellebedrift

Nasjonal distribusjon 
hos Meny.

Prøveproduksjon og testing av 
egne oppskrifter på fabrikk i India.

Fikk avtale med NorgesGruppen som første norsk-
indiske produsent av egne paste, papadam og krydder. 

Innpass i 12 butikker.

Har 16 produkter i dagligvare.
Startet med take away.

Fikk innpass hos Kiwi og var i nesten 
700 butikker i hele Norge.

Avtale med Adams matkasse.

Startet bloggen Nirusverden.com. 
Mottok designprisen av Norsk 

designråd for god design.

kostnader i tillegg til å omstrukturere selskapet for vi-
dere vekst, sier mor Niru.

DET LUKTER INDISK MAT I LOKALET. Det 
 putrer og freser på kjøkkenet. Datteren Aditi rigger seg til 
og tar matbilder. Det er bloggdag i dag. Hun blir forstyrret 

av en større vareleveranse som skal sørge for indisk øl 
og vin til senere kursdeltakere.

– Forrige måned startet vi også med take away, 
sier Niru.

– Hvorfor?
– Det banket ofte på vinduene her. Folk går forbi og 

kjenner matlukten. De har lurt på om vi driver en restau-
rant. Det gjør vi jo ikke, og de som har gått forbi ble skuf-
fet fordi de ikke kunne kjøpe maten vår. Derfor startet vi 
med take away. Jeg er jo en kremmer, sier Niru Kurma.

hilde.oreld@finansavisen.no
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Omsette for 10 millioner kroner om tre år.Gjøre indisk mat like kjent som pizza og pasta.Masalamagic AS.

Økonomen Niru Kurma 
startet med å trylle med 
krydder på sønnens 
skolekjøkken. Nå satser 
innkjøpssjefer over hele 
Norge på at fredagstaco-
en skal få konkurranse.
HILDE ORELD 
EIVIND YGGESETH (FOTO)

MOR OG SØNN SAMARBEIDER på storkjøkkenet på 
Tøyen, et lokale de også bruker som kurs- og selskapslokaler. 
Det lukter umiskjennelig indisk krydder. Niru Kumra har full 
kontroll på alt fra papadams, basmatiris og korma til raita, 
mangopuréen og fire ulike chutneyer.

– Det var jo ikke dette jeg hadde tenkt til å drive med, sier 
Kumra og finner frem både kulturmelk og rømme.

Hun flyttet med familien fra India til Norge som ni-åring, 
og har utdannelse fra Østfold distriktshøyskole, BI, innova-
sjon fra NTNU og gründerskole i bagasjen. Tidligere jobber 
hun blant annet med implementering av økonomisystemer 
og har erfaring fra flere av landets departementer. 

DA SØNNEN AYUSH begynte på skolen, var det full rulle 
med bursdager, foreldremøter, skoleavslutninger og andre 
tilstelninger hvor det ofte serveres mat. Kumra er en habil 
kokk, og bidro gjerne med eksotiske retter fra India.

– Jeg leide skolekjøkkenet noen kvelder, og vi var flere for-
eldrepar som hygget oss, og jeg holdt små kokkekurs. Så kom 
lærerne og ville ha kurs. Deretter kom en forespørsel fra SFO. Og 
jeg hadde det så gøy at jeg valgte å etablere bedriften Masalama-
gic, som direkte oversatt betyr å trylle med krydder, sier Kumra.

Hun startet med kokkekurs allerede i 2003, og hun har 
også skrevet kokeboken «Indisk mat på norske fat». Til nå 
har 7.000 personer vært på kurs. Kokeboken, som har fått 
terningkast seks, er solgt i 6.000 eksemplarer.

– Men drømmen har hele tiden vært å lage mine egne 
chutneyer, som er som et slags syltetøy, men med krydder og 
ofte med mindre sukker. 

OPPSKRIFTENE ER KUMRAS EGNE, og råvarene 
og produsentene er håndplukket i India. Varene blir fraktet 
til Norge i containere, noe som skal gjøre produktene mer 
autentiske enn konkurrentenes, som ofte er produsert 
i England eller Nederland. TAKKER STYRET: Niru Kumra har tre eksterne styremedlemmer i familiebedriften, og innrømmer gjerne at hun ikke hadde klart å bygge     familiebedriften videre uten deres innsats. Sønnen Ayush er klar for mat.

Ambisjon: Forretningsidé:Selskap:Gründer:

GRÜNDER

Niru (47) og Ayush (24) Kumra.

Fra skolekjøkkenet til   400 butikkhyller

Jeg vil ikke låne penger  
til opp over ørene

NIRU KUMRA

�
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Tips oss om navn på spennende 
gründere: grunder@finansavisen.noEgenkapital. Niru Kumra 100 prosent.

TAKKER STYRET: Niru Kumra har tre eksterne styremedlemmer i familiebedriften, og innrømmer gjerne at hun ikke hadde klart å bygge     familiebedriften videre uten deres innsats. Sønnen Ayush er klar for mat.

Finansiering: Eiere:

Fra skolekjøkkenet til   400 butikkhyller

Finansavisen 19. mars 2016

NESTEN HJEMMELAGET: 
Krydrene som før ble laget på kjøkkenbenken 
blir nå produsert etter ny oppskrift i India.


