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Karri 

er  en kryd-

derblanding som 

består av  flere aromatiske 

kryddere, slik som gurkemeie, 

pepper, koriander, cayen-

nepepper, muskat, ingefær, 

kanel, kryddernellik, 

sennep og spiskum-

men.
N

amaste! sier Niru Kumra til 
den forventningsfulle gruppen 
som er samlet rundt et bord i 
kurssenteret hennes like ved Carl 

Berners plass i Oslo. Denne måten å hilse 
på når du møter en annen, betyr «sjelen i 
meg hilser sjelen i deg». Et dusin ansatte fra 
økonomiavdelingen i Hafslund har møtt frem 
til en litt annerledes medarbeidersamling. 
Duften av røkelse og frodige gudinnefigurer 
vitner om at vi de neste timene skal bevege oss 
et stykke bort fra Carl Berners plass. – Navnet 
på firmaet mitt, Masalamagic, er valgt med 
omhu, fortsetter Niru Kumra. – Masala betyr 
blanding og magic betyr å trylle. Jeg vil vise 
at ved å bruke indisk krydder riktig, kan du 
trylle frem fantastiske retter, sier hun, mens 
kursdeltakerne følger med og nipper til den 
aromatiske fennikelfrøblandingen som er 
satt frem i små begre. Snart er de Hafslund-
ansatte i full sving i kjøkkenavdelingen. 
Under latter og høylytt prat knuses krydder 

i en elektrisk morter, nandeig eltes og kyl-
lingstykker freses i en gryte. På menyen, som 
deltakerne skal nyte til slutt, står chicken 
curry med tilbehør.

Populær skolemat
– Jeg fikk ideen til Masalamagic etter at 
f lere foreldre spurte om jeg kunne lære 
dem å lage de rettene som jeg pleide å ha 
med på skoleavslutningene, forteller Niru 
Kumra. Hun laget først et kurs for moro 
skyld, men så begynte ryktet om det 

indiske matkurset å spre seg. 
Niru Kumra er født i Punjab i India, 

og kom til Norge som barn sammen med 
sin familie. Niru vokste opp i Fredrikstad 
og utdannet seg innenfor IT og økonomi. I 
flere år jobbet hun i ulike departement og i 
det private næringsliv. Spranget til å starte 
egen bedrift var stort. Men hun har vært 
matinteressert helt siden hun som niåring 
laget sin første indiske rett og bakte famili-
ens bursdagskaker. – Vi er ikke vant til 
kaker i India, så moren min kan ikke bake 
norske kaker. Vi er fire søsken, derfor ble 
det en del bursdagskaker!

Hun hadde dessuten behov for å utvikle 
seg, gjøre noe annet. Løsningen kom, 
bokstavelig talt, i en drøm. – Helt tilfeldig 
traff jeg en dame og fortalte henne om en 
drøm jeg hadde hatt. I drømmen åpnet jeg 
et skap og der fant jeg en krukke. I stedet 
for at det sto produktnavnet «Nora» på den, 
sto det «Niru». Damen begynte å spørre 

Indiske Niru Kumra

– Julekrydder
Med sine 

kokkekurs 
vil Niru 

Kumra åpne 
opp en ny verden 

for oss nordmenn, nemlig 
den indiske matkulturen. 

Indisk mat er både smakfull 
og ernæringsmessig riktig. 
Og det rikholdige utvalget 

av krydder fortjener å bli 
brukt mer, mener den 

indiskfødte matgründeren.

Masalamagic AS
Tilbyr indiske kokkekurs, temakvelder, 
kick off/teambuilding og mat- og kultur-
reiser til India. Du kan også bestille egne 
kurs i indisk vegetarmat eller glutenfrie 
retter. Masalamagic tilbyr dessuten 
catering og leie av selskapslokaler. Via 
nettbutikken kan du bestille krydder, 
Niru Kumras kokebok «Indisk mat på 
norske fat» og en DVD-versjon av boka.  
Les mer på masalamagic.com

er sunt og godt

Utgangspunktet for indisk mat er ayurveda, læren om livet.

— Jeg vil vise at ved å bruke 
indisk krydder riktig, kan du trylle 

frem fantastiske retter, sier Niru 
Kumra og viser frem et krydderfat 

med gurkemeie, spisskummen, 
chili, koriander, ingefær, 

kardemomme og fennikel.

Mat & Helse
nr. 12 2010
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meg ut og tydet deretter drømmen. Hun sa 
«du skal rett og slett gjøre noe helt annet». 
Jeg brukte hele sommeren på å tenke, og 
bestemte meg for å starte et firma. Jeg fikk 
god støtte hjemmefra, det ville jo bli kre-
vende å bryte med A4-mønsteret. Siden den 
gang har det skjedd en enorm utvikling, fra 
at dette var en hobbyaktivitet til at det ble 

et levebrød, forteller hun.

Gleder seg til hver kveld
Masalamagic ble opprettet i 2003. Hun leide 
først et skolekjøkken, men oppdaget at det 
var en ulempe å ikke kunne servere vin under 
kundesamlingene. Etter hvert fant hun de 
nåværende lokalene. – Da jeg kom inn døren 
her, fikk jeg en skikkelig god magefølelse med 
en gang, «her er det!» I løpet av en halvtime var 
det i orden med kjøp. Det er det mest drastiske 
jeg har gjort i hele mitt liv! Jeg ringte mannen 
min og han sa at jeg bare måtte ta det. Jeg tror 
det noen ganger er en mening med at du skal 
gjøre det du gjør. Ting ordner seg! Nå tilbyr jeg 
kick-offs, teambuilding, bursdagsfeiringer og 
utdrikningslag. Jeg gleder meg til hver kveld 
med kundene. Energien smitter over til meg og 
gir glede og positiv styrke, sier Niru Kumra.

Ansporet av kokkekursene skrev hun 
den kritikerroste kokeboken «Indisk mat på 

norske fat» og ble så invitert til å lage indisk 
mat i TV 2s «God morgen, Norge». For 
noen år siden startet hun dessuten med mat- 
og kulturreiser til India. Reisene arrangerer 
hun i samarbeid med Vera Sletto i reisesel-
skapet Spaniaconsult, som hun møtte på 
et av sine matkurs. Kokkedemonstrasjoner 
på slott i Rajasthan er noe av det gjestene 
får med seg. Det foreløpig siste tilbudet i 
hennes varierte portefølje er kryddersalg per 
postordre. – Ikke alle bor i Oslo hvor det er 
et godt utvalg, sier Niru.

Vil utvide repertoaret
Hennes store tanke er å gjøre indisk mat like 
populært i Norge som pasta og pizza. – Jeg 
har lyst til å bidra med spennende smaker og 
øke repertoaret til folk som er opptatt av god 
og ernæringsmessig riktig mat, sier hun.

Det er i første rekke krydderne som 
er helsebringende i det indiske kjøkken, 
forklarer Niru Kumra. 

– Krydderne inneholder mye antiok-
sidanter. Men også de mange og varierte 
vegetarrettene gjør indisk mat sunn. For 
eksempel linse- og bønneretter, såkalt 
dal. Til sammen blir det veldig smak-
fullt og innbydende, sier hun og legger 
til at nordmenn f lest blir overrasket over 
hvor anvendelige og gode dalretter er.  
– Jeg vil gjerne også nevne brødtypene 
roti og pori. Det folk forbinder med 
indisk brød, er nan. Men på kursene 
lærer jeg også bort andre brødtyper, og 
det er veldig populært. 

Hvilke av krydderne er ekstra bra for oss?  
– Først og fremst gurkemeie. Den har 
betennelseshemmende effekt og brukes 

blant annet til sårbehandling. Også fersk 
chili er sunt, i moderate mengder. Det er 
feil at all indisk mat skal være så sterk. 
Chili er vanedannende på samme måte 
som kaffe. Jo mer du spiser, desto mer vil 
du ha. Og for mye chili kan som kjent gi 
mageirritasjon.

Ingefær er også et mye brukt indisk 
krydder. Den smakssterke knollen motvir-
ker luft i magen, ifølge Niru Kumra. – Folk 
klager ofte over at de blir oppblåste i magen 
av bønne- og linseretter, så det gidder de 
ikke lage. Derfor er ingefær viktig å kunne 
bruke. Den virker også mot sår hals og gjør 
deg varm hvis du fryser. 

Bruk færre hvitløkfedd
Hvitløk har også en høy stjerne hos indere. 
Men også her er det viktig å begrense seg, skal 
vi tro Niru Kumra. En vanlig feil nordmenn 
gjør når vi lager indisk mat, er å bruke for 
mye hvitløk, hevder hun. Da blir smaken for 
sterk og dominerende. Koriander står også 
høyt i kurs. Kumras tips er å ikke bare bruke 
korianderbladene. – Stilken er rik på smak og 
inneholder også viktige fibre, poengterer hun.

Hvitløk og koriander er noen av hennes 
egne favorittkrydder, foruten chili, ingefær, 
fennikelfrø og tørket bukkehornkløver. Og 
kardemomme, ikke minst. Kardemomme 
brukes flittig i det sørindiske kjøkkenet, som 

Ikke alle bor i Oslo hvor det er et godt utvalg, sier Niru Kumra,  
og viser frem en velfylt eske som en kunde i Ryfylke har bestilt.

Nirus store mål er å gjøre indisk mat like 
populært i Norge som pasta og pizza.

 Klarnet smør  
— ghee — er mye 
brukt i indisk mat. 

Matglede står i fokus 
på kokekursene til 

Niru. — Jeg gleder 
meg til hver kveld.

Ivrige hender tilbereder mat på Nirus kurs. 
Entusiasmen er det ingenting å si på!

De seks smakene
Utgangspunktet for det indiske 
kostholdet er ayurveda, læren om livet, 
der man legger vekt på disse seks 
smakene: Surt, søtt, salt, skarpt, bittert 
og astringerende. Ved å kombinere 
disse smakene i maten oppnår man 
balanse. Inntak av bitre matvarer, som 
auberginer, minsker behovet for søtsa-
ker. Derfor salter man i India ikke auber-
giner for å trekke ut den bitre saften, 
slik man gjør i middelhavslandene. 
Tilsvarende brukes juice fra bitteragurk 
i ayurvedisk behandling for å få ned 
blodsukkeret.
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skiller seg en del fra 
det nordindiske, som 
nordmenn oftest stifter bekjentskap med på 
indiske restauranter. – I sør bruker man mer 
fisk og skalldyr. Også kokos og kokosmelk, 
karriblader og mango inntar en viktig plass, 
forteller hun.

Hvordan var ditt møte med norsk mat
kultur? – Det var annerledes og litt rart, med 
brødskiver og mye kald mat. Det er vi ikke 
vant til. Men jeg må si at jeg er utrolig glad i 
norsk mat i dag. Jeg lager fiskeboller med hvit 
saus og til jul serverer jeg ribbe. I fjor hadde 
jeg 23 personer på julemiddag, med hjem-
melaget surkål!

Selv om Niru Kumras kurs i første rekke 
er beregnet på etniske nordmenn, har hun 
fått mange tilbakemeldinger fra deltakere 
med indisk bakgrunn. – Annengenerasjons 
indere har sendt meg e-post etterpå og sagt at 
«mor sier bare gjør sånn og sånn». Men det 
lærer de ikke av på samme måte. Jeg er også 
lært opp sånn. Så av og til har jeg måttet 
ringe gamle tanter i India for å spørre om 
krydder og andre ting.

Ikke så vanskelig
De som går på kursene hennes, blir 
overrasket over at det er mye enklere enn 
de tror å lage indisk mat, forteller Niru 
Kumra. Og skal vi dømme etter de latter-
milde utropene på kurskjøkkenet hennes, 
er det mange som har verket i fingrene 
etter å blande sin egen garam masala eller 

myntechutney. En godt voksen 

dame leker seg med å svinge deigen 
til et nanbrød i luften før hun putter det 
i ovnen. Noen av hennes mannlige revi-
sorkolleger øver seg på å raspe løken slik 
Niru Kumra har lært dem. I en nordindisk 
curry skal løken nemlig ikke skjæres, men 
rives eller moses i en blender og deretter 
stekes i olje til den er helt brun. Litt for seg 
selv står sjefen deres og lukter på en kori-

anderkvast. Snart brer det seg en mettet 
aroma fra den putrende currygryten. Vi 
setter oss alle sammen rundt langbordet 
som Niru Kumras assistent har dekket 
med tradisjonelt indisk servise i rustfritt 
stål. – Deilig! Lyder det unisont rundt 
bordet, og en kvinnelig revisor sier mellom 
munnfullene: – Dette må jeg jo forsøke å 
lage hjemme også!

Det er nettopp hva Niru Kumra håper, 
at mange flere rydder plass på kjøkken-
benken til alle de fargerike og sunne grønn-
sakene, urtene og ikke minst krydderne som 
utgjør bærebjelken i indisk mat. Disse ingre-
diensene kan med hell benyttes også i norske 
retter, understreker hun. –  Jeg har nådd min 
visjon, når folk helt naturlig bruker indiske 
krydder i all slags matlaging. 

Niru om julekrydderet
Gurkemeie: Den viktigste kilden til 
curcumin, som øker utskillingen av for-
døyelsesenzymer som i sin tur bryter ned 
fett og karbohydrater. Demper beten-
nelse, hemmer dannelsen av blodpropp 
og senker kolesterolet.

SpiSSkummen: Virker mot oppblåst 
mage, stimulerer fordøyelsen og forbed-
rer ammingen.

koriander: Regulerer magesyren, 
hjelper mot dårlig fordøyelse samt 
ubehag og stinnhet i magen. Har en 
lindrende effekt på nervesystemet.

Chili: Kjøler ned fordi stoffet capsai-
cin øker blodomløpet. Reduserer 
også bakteriedannelse og gir bedre 

fordøyelse. Øker adrenalinet og sti-
mulerer dermed stoffskiftet. Gunstig 
effekt på forkjølelse og tette bihuler. 
Inneholder mer C-vitamin per gram 
enn appelsiner.

inGefær: Virker varmende, reduserer 
tarmgass og hjelper mot kvalme. Nyttig 
mot gikt og leddplager.

kardemomme: Hjelper mot kvalme, 
ubehag i magen, oppblåsthet og treg for-
døyelse. I te eller kaffe reduseres effekten 
av koffein/tein.

fennikel: Virker slimløsende, styrker 
nervene, bedrer søvnen og ammingen 
og er gunstig for bronkiene. Reduserer 
tarmgass.

Litt for seg selv står sjefen deres og lukter på en korianderkvast.

Spis 
gurkemeie for å forebygge Alzheimer. Det anbefaler den ame-rikanske legen Mehmet Oz. Gurkemeie finnes i karri og kan  motvirke dannelsen av plakk  i hjernen. 

Bestill på www.dtf-travel.no eller 800 30 850
Ved bestilling, opplys annonsekoden MAT&HELSE

Bestill program på tlf. 800 30 850. Tillegg for dobbeltrom med havutsikt på Sicilia kr 200,- per person. Tillegg for lugar med vindu på båten kr 300,- per person. Enkeltromstillegg kr 1200,-. Avbestillingsforsikring per voksen kr 350,-. 
Ekspedisjonsgebyr kr 89,-. Denne fantastiske reisen arrangeres av Best Travel i Danmark. Best Travel er et danskeid reisebyrå og er medlem av DTF konsernet. Med forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil. Bestil NÅ på 800 30 850.

Mat & Helse gir deg et spesialtilbud – Bestill nå!

Italia uten Sicilia etterlater intet bilde i sjelen: 

Her ligger ”nøkkelen”. Slik skrev den tyske dik-

teren Goethe i 1788 om Sicilia. Og slik er det 

fortsatt. Øya er nøkkelen som passer i det itali-

enske nøkkelhullet. Sicilia er ganske enkelt rei-

semålet hvor den besøkende kan få oppfylt så 

godt som alle ønsker om kultur, historie, natur 

og livsnytelse i et mildt Middelhavsklima. Vi tar 

deg med på en rundreise du sent vil glemme. 

Og både italienerne og sicilianerne - de er jo 

en opplevelse i seg selv! Vi reiser i april, og det 

milde klimaet gir deg en tidlig start på somme-

ren. Nyt god mat, god stemning og minnever-

dige utfl ukter. Bestill i dag! Vi har ordnet det 

meste for deg - så på denne reisen er både fl y, 

hotellovernattinger, båtreise og mat inkludert!

Avreisedato: Den 4. april 2011. 
Avreise Oslo - Roma t/r med Norwegian Air.

Se hva du får:
Rutefly t/r Oslo-Roma.• 

Dere reiser med Norwegian• 

Alle skatter og avgifter• 

2 overnattinger på • ★★★★ hotell 
på Sicilias østkyst

2 overnattinger på • ★★★ hotell på 
Sicilias nordkyst

2 overnattinger i to-personers • 
innvendig lugar

1 overnatting på • ★★★ hotell 
i Frascati

7 frokoster• 

7 middager• 

5 lunsj (1., 2., 5., 6. og 7. dagen)• 

Alle utflukter i programmet• 

Entreer i programmet• 

Skandinavisktalende reiseleder • 
på hele reisen

9995,-
per person i dobbeltrom

8 dager KUN

per person i dobbeltrom

PAKKEREISERundreise Sør-Italia og Sicilia
8 dager inkl. fly, hoteller, herlig båttur, pensjon 
og stort utfluktsprogram

Inkl. 
fly t/r Oslo
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Chana dal
2 porsjoner 

 1 ts  ghee (klarnet smør)
 1–2 ts  salt
 1 ts  gurkemeie
 250 g  chana dal (gramlinser)
 7 dl  vann

1 Varm ghee med gurkemeie og salt. 
La det frese i et minutt. 2 Tilsett chana 
dal (gramlinser) og vann. Kok linsene 
møre i 25–30 min. De skal ikke koke 
til grøt. Ca. 1 dl av kraften beholdes. 3 
Skrell og skjær løk i tynne strimler. Åpne 
kardemommekapslene slik at aromaen 
kommer frem, og finsnitt koriander. 

SauS
 3 ss  ghee
 1/5 ts  hing (dyvelsdrek, 
  fås i asiatiske butikker)
 3 cm  kanelstang
 2–3  grønne kardemommekapsler
 3  nellikspiker
 1  laurbærblad
 1 ts  spisskummen
 75 g  løk
 1–2 ss  tomatpuré
 3 ss  sitronsaft
 2 ts  søtstoff
 2–3 ss  finsnittet fersk koriander

1 Varm ghee, tilsett krydder (unntatt 
fersk koriander) og la alt frese litt. 
2 Tilsett løk i strimler, og stek til løken 
er lysebrun. 3 Ha i tomatpuré, sitronsaft 
og krydder. Bland alt godt, og ta av 
platen. 4 Bland sausen med linsene 
og kraften, og pynt med koriander.

Bla om! Les om ayurveda.

Velduftende, velsmakende 
og sunt. Indisk mat 
inneholder krydder som 
er bra for helsen. Bruk det 
gjerne i norsk mat også. 

Gi bort et abonnement til en du liker godt!
Som abonnent på Lev Landlig kan du kose deg med landlig interiør, inspirerende boliger og 
spennende reisetips. Videre får du mange gode og enkle matoppskrifter, og egne tema-sider 
om kjøkken og hage!

Bestill abonnement i dag via SMS!
Send <levlandlig2> til 1960
Eller på mail: abonnement@tunmedia.no
eller telefon 21 31 44 41
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l ivsstil  • interiør • hage • mat • reise • kulturarv

Ett år - 7 utg.for kun kr.389,-Vi sender deg etgavekort du kan gi tilmottakeren!

JULEGAVE
Utgave nr. 6 er i salg nå, spekket med gode julesaker,
oppskrifter, ideer og landlig idyll både ute og inne.

Gi bort et abonnement på Lev Landlig i


