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Niru Kumras gör Norge lite mer indiskt. Här troll-
binder hon med några kryddiga recept.

”Indisk mat är inte bara 
tikka masala & naan”

Familjeföretaget Masalamagic (som 
betyder ”att trolla med kryddor”), 
skulle från början bara erbjuda 
matlagningskurser och catering av 
indisk mat. Men intresset för det 
indiska köket var stort och företaget 
växte. Idag levererar företaget elva 
olika indiska produkter till norska 
butiker och restauranger, allt lagat 
av råvaror utan konserveringmedel 
baserat på Niru Kumras recept. 

Hur gick det till när du 
startade Masalamagic?

– Det startade med att föräldrar 
till mina barns klasskompisar ville 
lära sig att laga indisk mat. Så vi 
hyrde ett skolkök och hade kul 
några kvällar. Sedan berättade 
de för sina vänner och folk blev 
nyfikna, det blev fler och fler som 
ville vara med. 2003 satte jag upp 
en kursavgift och etablerade mitt 
sällskap och min man gjorde en 
hemsida. Tre veckor senare blev jag 

inbjuden till God morgen Norge 
på tv där jag fick laga mina rätter. 
Jag har en högskoleutbildning i 
ekonomi och hade dittills haft en 
spännande karriär. Det var inte lätt 
att lämna en anställning som gav 
fast inkomst, men jag var tvungen 
att följa min dröm. Två år efter 
start fick jag egna kurslokaler, och 
2004 skrev jag boken ”Indisk mat 
på norska fat” som fick mycket 
uppmärksamhet och sålde bra. 

Hur lärde du dig att laga 
mat?

– Jag föddes i Indien, men flyt-
tade till Norge som åttaåring, och 
mamma pratade till en början 
dålig norska. Jag fick ofta översätta 
hennes recept, när grannarna blev 
intresserade av att laga hennes 
mat. Mamma lagar mat baserad på 
urgamla traditioner, men jag måste 
också anpassa rätterna till norska 
vanor och produkter. 

Du har också egna pro-
dukter på den norska 
marknaden?

– Jag hade en dröm om att skapa 
egna produkter, som chutneys och 
sådana ting, och den drömmen blev 
sann för tre år sedan. Vi tänkte först 
producera produkterna i Norge, 
men vi hittade ingen producent som 
vågade testa projektet. Så vi reste 
till Indien för att hitta en bra och 
pålitlig producent, och tog in ett 
provparti. Men vägen har varit lång! 
För många år sedan upptäckte jag 
att många ville köpa såserna som vi 
lagade på kurserna. Så har jag testat 
mig fram för att hitta en smak och 
balans som passar för norrmän, och 
kanske också svenskar. 

Är vi kanske lite rädda 
för starkt kryddad mat i 
Norden?

– Nej då, jag har upptäckt att jag 
kan laga starkare mat än jag trodde. 

Det har nog förändrats de senaste 
åren. Många gillar maten lika kryd-
dad som jag gör, och jag är känd 
för att gilla stark mat! Men produk-
terna har olika styrkegrad. 

Hur är det indiska vegeta-
riska köket? 

– Åh, det finns ett hav av möjlig-
heter i det indiska köket. I Norge 
har jag märkt att det inte alltid finns 
kunskap och inspiration till att laga 
spännande, vegetarisk mat. Vegeta-
risk mat är faktiskt mycket större i 
Sverige, ni är mycket bättre på att 

använda kryddor också. Många är i 
alla fall intresserade av att äta sunt, 
och i det indiska köket använder 
vi hela spektrat av grönsaker. Jag 
anpassar det förstås efter norska 
råvaror, men det mesta går faktiskt 
att få tag på här. 

Vilka är grundingredien-
serna man måste ha för att 
laga indisk mat?

– Garam masala, gurkmeja och 
frisk koriander är rätt centrala 
ingredienser. Garam masala är en 
kryddblandning. Många tror att 

gurkmeja inte smakar så mycket, 
att det mest används för den fina, 
gula färgen. Men gurkmeja smakar 
rätt mycket och lyfter faktiskt fram 
andra smaker. 

Du arrangerar också resor 
till Indien. Hur ser en så-
dan resa ut? 

– Vi reser till norra, östra och 
södra Indien, och på alla ställen 
håller vi matlagningskurs och går 
på lokala restauranger och kända 
lyxrestauranger. Man får se att 
indisk mat är så mycket, inte bara 
tikka masala och naan, som är 
nordindisk festmat. Det sydindiska 
köket består av mycket fisk och 
skaldjur, kokos och curryblad.

Har du tid att praktisera 
yoga också, mellan matlag-
ningen?

– Ja, jag praktiserar något som 
kallas energiyoga som innehåller 
mycket rörelse och styrka. Jag har 
gått på en del olika kurser också, 
som gravidyoga när jag väntade 
barn. Dans och yoga har alltid varit 
mina stora intressen. Jag mediterar 
också, det ger mig verkligen mer 
energi och välmående.

Niru Kumra – från Punjab till Norge
Bakgrund: Föddes i Hoshiarpur i provinsen Punjab i Indien, men 
växte upp i Ghaziabad utanför New Delhi. Som 8-åring flyttade 

hon och familjen till Fredrikstad i Norge. Gör: Driver Masalamagic 
som har totalt fem anställda. Familj: Gift med Sunil, tre barn.  Hob

by: Matlagning, fotografering, yoga och meditation. Favoritmat: 
Allt som är vegetariskt och smakfullt. Bästa yogaminne: Yoga ut-

omhus tidigt på morgonen vid stranden i Trivandrum, södra Indien.
Reser gärna till: Självklart Indien, men också Thailand och Spanien. 

Vison: Att göra indisk mat lika vanlig som pizza och pasta. Motto: 
Succé är inte nyckeln till lycka. Lycka är nyckeln till succé. 
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När klasskom
pisars föräldrar 
till Niru Kumra 
ville lära sig 
laga indisk mat 
föddes idén till 
vad som idag 
är ett familje
företag.

Fyra recept från Niru >>

”Många gil-
lar maten 
lika kryd-
dad som 
jag gör, och 
jag är känd 
för att gilla 
stark mat!”
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Du behöver
400 gr kokta kikärter
200 gr kokt potatis i tär-
ningar 
50 gr rödlök i tärningar
250 gr tomater i tärninger
1 färsk chili, finhackad (kan 
slopas)
1 tsk mald peppar 
1 tsk salt
3 msk citronsaft

3 msk finstrimlad färsk 
koriander

Gör så här
Blanda allt. Serveras som 
tillbehör eller förrätt. Har du 
möjlighet att få tag i chaat 
masala, tillsätt 2 tsk av 
denna indiska kryddblan-
ding som sätter extra god 
smak på denna rätt.

SUND OCH MÄTTANDE KIKÄRTSSALLAD 

Du behöver
4 dl kefir
150 gr kokt potatis
50 gr rödlök 
¾ tsk salt
¾ tsk garam masala
2 msk hackad färsk mynta

Gör så här
Skölj potatis och dela upp 
i tärningar. Lägg dessa i en 
skål med kefir och tillsätt 
kryddor. Blanda och spar 
gärna lite färsk mynta till 
pynt.

POTATIS- OCH LÖKMIX

Du behöver
Baserat på 4 portioner
1 kg ränsade räkor 
6 msk olja 
1 tsk senapsfrö
4–6 klyftor vitlök
200 gr lök
2 färska chili
Salta efter smak
1 tsk gurkmeja
4 msk citronsaft
1 dl yoghurt 
1–2 msk strimlad koriander

Gör så här
Skölj och hacka vitlök, skölj 
och skär lök i tunna strim
lor. Skär chili i små bitar.
Värm olja, tillsätt senapsfrö 
och låt dessa fräsa tills 
de poppar. Lägg i vitlök 
och lök. Stek tills löken är 

ljusbrun. Tillsätt gurkmeja, 
chili och räkor, låt stå på 
värmen i 2–3 minuter. 
Skruva ned värmen och 
tillsätt citronsaft och yog
hurt. Pynta med koriander. 
Serveras med ris. 

RÄKOR MED VITLÖK

Nirus tips! 
Yoghurt kan 

bytas ut mot kokos
mjölk eller med 1–2 
msk tomatpuré för 

den som har laktos
intolerans.

Du behöver
Baserat på 4 portioner
4 msk ghee eller 8 msk olja
1 tsk spiskummin
1 lagerblad
3 cm kanelstång
1 svart kardemummakap-
sel
100 gr lök
100 gr frysta ärter
4 dl basmatiris
1 tsk salt
1 tsk garam masala

Gör så här
Skölj ris i vatten och blöt-
lägg den i dubbel mängd 

vatten. Öppna kardemum-
makapseln.
Värm ghee/olja, tillsätt 
kryddor och lök i strimlor. 
Bryn löken efter smak, ju 
brunare desto mörkare blir 
riset.  
Häll i vattnet som riset är 
blötlagt i och koka upp. 
Tillsätt ärter, salt, garam 
masala och ris. Använd 
medelvärme tills vattmet 
kokar upp och skruva se-
dan ned värmen till lägsta 
nivån.  Låt stå i 5-8 min 
med locket på.  

RIS MED ÄRTER
Ibland regnar det även på sommaren och kroppen kan 
behöva värme och substans. En enkel böngryta med len 
kokos och mjuk quinoa blir en perfekt måltid när regnet 
strilar ned utanför.

Recepten är hämtade ur boken ”Indisk mat på norske fat”  
ISBN NR: 978-828145-000-4 (Recepten på denna sida är 
översatta av redaktionen.)


