
17FREDRIKSSTAD BLAD NYHETERTorsdag 13. februar 2020

DELER KUNNSKAPEN: Niru lærer bort kunsten å lage indisk 
mat, både innendørs og utendørs.

PÅ FESTIVAL: Niru og Erna Solberg nyter sola sammen på 
Glommafestivalen. 

Niru fra Fredrikstad har stor suksess i Oslo

Kan tenke seg å skape noe i hjembyen
kerter i en salat, poengterer 
hun.

Sikter høyere og høyere
– Det er klart at vi har en visjon 
om å kjøre løpet enda lenger, 
forteller Niru.

Hun har som mål å gjøre at in-
disk mat også er noe man vur-
derer når man skal ha noe godt 
til middag i helgene. Hun setter 
tydelig strek under målet sitt, 
nemlig å gjøre indisk like popu-
lært som pizza, pasta og taco.

– Vi har ikke helt kommet dit 
ennå. Det er ganske mange som 
fortsatt ikke vet noe om indisk. 
Raita, hva er det for noe? spøker 
hun, før hun samler seg igjen.

– Vi har langt å gå enda men 
vi er veldig godt fornøyde med 
det vi har fått til med de små 
midlene vi har som en liten fa-
miliebedrift, og så har vi har 

lært en del i løpet av årene. Man 
vet hva som må være klart og 
hvor lang tid ting tar, forteller 
Niru.

Ingen planer for Fredrik-
stad ennå
Niru og Masalamagic har de sis-
te årene ikke vært vanskelige å 
finne på for eksempel Glomma-
festivalen, selv om de ikke duk-
ket opp i fjor. 

Hun forteller at det absolutt 
finnes interesse for indisk mat 
også i Fredrikstad, men noe 
eget utsalgssted eller takeaway-
tilbud blir det neppe med det 
første.

– Vi har fått flere bestillinger 
fra for eksempel Gressvik tidli-
gere. Vi har utsalget vårt i Oslo 
og nettbutikken som leverer dit 
du vil. Vi har ikke tenkt på noe 
egen takeaway eller butikk i 

byen, men i framtiden kan jeg 
selvfølgelig tenke meg å skape 
noe i Fredrikstad også.

NIRUS VERDEN OG 
MASALAMAGIC

 ■ - Hun har jobbet med kurs og 
foredrag innen indisk mat i 
over 15 år.

 ■ - Forfatter av kokebøkene 
«Indisk mat på norske fat» og 
«Masalamagic - magien i det 
indiske kjøkken».

 ■ - Hun deler sine erfaringer og 
gode tips om India og indisk 
mat på bloggen nirusverden.
com.

 ■ - Niru er reiseleder på 
kulinariske reiser til India.

 ■ - Hun står bak den 
autentiske matserien 
«Nirus Masalamagic» som 
leveres til omtrent 1500 
dagligvarebutikker i hele 
Norge.

Vi takker for oss i Sellebakk.

Strykerveien 9,
1658 Torp

TØMME-

SALG

70%
OPPTIL

Du finner oss fortsatt på:
christiania-belysning.no

Man-Ons+Fre: 10-17
Torsdag: 10-19
Lørdag: 10-15


