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”Masalamagic” har hun kalt kurset, og kokebokforfatter Niru Kumra 

byr virkelig på litt magi når hun på Den Norske Matfestivalen i Ålesund 

gir et innblikk i, og smaksreiser inn i den Nord-indiske verden.

”Masala” betyr blandingskrydder, mens 
”magic” betyr å trylle. Og de to ordene 
oppsummerer på en veldig grei måte 
det Niru Kumra inviterer til under Den 
Norske Matfestivalen i Ålesund. I løpet 
av festivalen skal Kumra holde ikke 
mindre enn fire kurs, der innsikt i indisk 
matlaging er hovedingrediensene. Man 
lærer både det grunnleggende ved 
indiske krydder, samt hvordan man 
kan lage deilige og spennende retter 
- indisk kokekunst med 
norske råvarer.

- Jeg får stadig henven-
delser fra mange steder 
om å holde kurs, men 
det er første gang jeg er i Ålesund med 
dette opplegget. Så jeg er veldig spent 
på både mottagelse og opplevelsen 
av å være med på Matfestivalen, sier 
Kumra, som med andre ord tilbyr en 
sjelden mulighet for ålesundere og 
tilreisende til Matfestivalen til å få seg 
en matopplevelse.

”Nirus Masalamagic” har vært mye 
brukt av bedrifter, kantiner/fagfolk, 

Indisk mat til norske hjemmekokker

hobbykokker/kolleger og venner i form 
av temakveld/kick-off, eller som rene 
matkurs – fortrinnsvis hjemme i Oslo.

Matopplevelse sammen
”Masalamagic” tilbyr mer enn et vanlig 
kokkekurs. Den indiske kulturen, tradi- 
sjon og myter er en naturlig del av 
opplevelsen. Her får du matglede og 
inspirasjon. 

Det indiske kjøkken tilbyr 
i realiteten matopplev-
elser som passer til alle 
anledninger, fra hverdag-
skost til innholdsrike og 
annerledes festmåltider. 

Kumra selv er opptatt av at et måltid 
skal ha merverdi – verdier utover selve 
spisingen. I en artikkel i SAS Braathens 
Magasinet uttalte hun: ”Ingenting er 
så sammensveisende som å lage mat i 
fellesskap, for deretter å sette seg ned 
rundt et hyggelig bord å spise sammen 
etterpå.” 

Dette ”i fellesskap” er blant det Kumra for-
midler gjennom sine kurs. Med innsikt i hvordan man bruker råvarene er det også 

en fantastisk måte å gjøre repertoaret 
mer spennende om man har cøliaki  
eller matallergi, er vegetarianer eller har 
behov for meditativ mat. 

Kursene som holdes i forbindelse med 
Matfestivalen avsluttes med et kuli-
narisk måltid, som du har vært med på 
å tilberede. I tillegg til inspirasjon og 
opplevelsen får man med seg oppskrifter 
fra kurset – som sikkert vil være det første 
steget til en mer inspirerende mattilbøye-
lighet på ganske mange hjemmekjøkken! 

Realiserer drømmen
Niru Kumra er født i  
Punjab, men er oppvokst 
i Fredrikstad. I dag bor og 
jobber hun i Oslo. I 2000 
ble tradisjonell karrierestige og jobb ved 
Kirke- undervisnings- og forskningsde-
partementet byttet ut med realiseringen 
av drømmen: Matlaging. I dag kan Kumra 
vise til populære matkurs, egen kokebok, 
eget nettsted med nettbutikk og cater-
ingvirksomhet. Hennes ”Masalamagic” 
har blant annet gitt Kumra bred omtale i 
en rekke aviser og magasiner, i tillegg til å 
være gjest i TV2s ”God Morgen Norge” og 
i NRK-programmet ”Migrapolis”. 

- Jeg føler meg heldig og priveligert som 
får jobbe med det jeg liker aller best. Å 
Formilde kunnskap og matopplevelser, 

der man kan bruke litt tid sammen på 
måltid både i forberedelser og når man 
spiser, er veldig givende og inspir-
erende, mener Kumra. 

Det ekte
Det indiske kjøkken har også blitt en 
del av det man finner i hyllene i daglig-
varebutikkene - i posealternativer for 
rask tilbereding. Niru Kumra er slett 
ikke entydig negativ til disse variant-
ene. 

- Noen av rettene har 
smaker som er helt grei, 
men slike alternativer 
vil aldri – uansett hvilke 
land, kjøkken eller retter 
det er snakk om – gi de 

samme smaksopplevelsene som når 
man lager de fra grunnen av. Med gode 
råvarer får man helt andre resultater. 
Men at de er på markedet gjør at 
mange kan få seg en fin førsteerfaring 
med mat fra mange land, forklarer hun.

Og for de som har fått førsteerfaringen 
med indisk mat har man for første 
gang i Ålesund mulighetene til å lære 
hvordan man får frem de ekte smak-
ene. 

Påmelding til Niru Kumras ”Masala-
magic” gjøres på www.matfestivalen.no.  

Mer enn et vanlig kokkekurs. 
Den indiske kulturen, tradi-
sjon og myter er en naturlig 
del av opplevelsen.

De som har fått erfaring med 
indisk mat har nå muligheten 
til å lære hvordan man får 
frem den ekte smaken..


