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MENNESKER

seg alt hun kunne av matlagingsoppgaver 
i forbindelse med ungenes arrangementer 
på skolen. Hun laget indisk mat i alle va-
rianter og serverte både ventende foreldre, 
lærere, venner og bekjente. Responsen kom 
nesten umiddelbart, i form av etterspørsel 
etter mer. 

– Det var en fi n test, for da skjønte jeg 
at det virkelig var et marked for indisk mat 
også i mitt nye hjemland, sier Niru Kumra.
Snart kom spørsmålet om ikke hun som var 
så fl ink og ivrig med mat kunne holde et in-
disk matkurs? Hun satte i gang. Etter fl ere 
kurs i leide lokaler, fant hun til slutt egne 
sentralt i Oslo. Etter en omfattende ombyg-
ging og innredning,  kunne hun åpne egen 
butikk, kurs- og serveringslokale. I tillegg 
hadde hun etablert nettbutikk, slik at folk 
kunne bestille krydder, oppskrifter og spe-
sialutstyr for indisk matlaging.

Liten drahjelp
– Å være gründer og ha ideer som du gjerne 
vil gjennomføre, er ikke det enkleste, for-
teller Kumra. Hun søkte om etablerertil-
skudd, og var i kontakt med Innovasjon 
Norge, men uten å få napp. NAV ga henne 

litt hjelp til å fi nne sin første medarbeider. 
Hun fi kk god bruk for lærdommen fra 
Gründerskolen i tillegg til informasjonen 
hun fi kk fra nettet, og da spesielt nettsidene 
til etablererskolen.no. 

– Mange tror at innvandrere får ekstra 

hjelp til å etablere seg. Det er ikke tilfelle, 
sier Niru Kumra. 

Investeringene har hun gjort med egne 
midler og solid støtte fra ektemannen, som 
hele tiden har inspirert henne til å fortsette. I 
tillegg har gode venner og familie stilt opp. 

– Uten god privat hjelp og en familie som 
støtter deg, er du nesten sjanseløs. Annen 
hjelp er det dessverre lite av, sier hun.

– Det som er tyngst for en selvstendig 
næringsdrivende, i hvert fall i min bransje, 
er alt byråkratiet vi må forholde oss til. Jeg 
ønsker at dette blir forenklet slik at en kan 
bruke mesteparten av kreftene på det å være 
kreativ og drive bedriften fremover. Det er 
nok av utfordringer allikevel, sier hun, og 
legger til at hun vet hva hun snakker om:

– Jeg satt jo selv på den andre siden – i 
et av departementene. 

En ting er i hvert fall sikker konklu-
derer gründeren: –Ingen kan fortelle deg 
oppskriften på suksess, den må du fi nne 
ut selv

Tung salgsprosess
Hun har også forsøkt å selge konseptet sitt 
til de store matprodusentene og matkjedene 

Niru Kumras 
GRÜNDERTIPS
■ Benytt jungeltelegrafen for alt den er verd
■ Faste utgifter gir et spesielt ansvar
■ Du må fi nne oppskriften selv
■ Bruk magefølelsen

Niru Kumras visjon:
■ Å gjøre indisk mat like kjent og vanlig i 

Norge som pizza og pasta
■ Lære nordmenn å lage indisk mat til 

 hverdag og fest 
■ Å gi en variasjon i kantinematen. 
■ Å utvide matrepertoaret 
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