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Passion för Mat – matmässan med mersmak
Nu är det åter dags för Göteborgs mesta matmässa Passion för Mat. Under tre
dagar kan alla hemmakockar med intresse för matlagning botanisera bland råvaror
och matlagningstips, köksskola och provsmakning. Temat på årets upplaga av
Passion för Mat handlar mycket om tillagning av kött vilket bl.a. märks i mässans
Köksskola. Ett 100-tal utställare deltar på mässan som arrangeras i
Eriksbergshallen i Göteborg 26-28 februari.
Det är nu tredje gången som matmässan Passion för Mat arrangeras i Göteborg. Intresset för
mässan är som tidigare mycket stort med ett hundratal utvalda utställare på plats i
Eriksbergshallen. Här finns ett stort antal småskaliga livsmedelsproducenter och flera välkända
varumärken. Som besökare kan man på mässan bekanta sig med frukt & grönt, kött, fågel, fisk
& skaldjur, bröd, choklad & konfektyr, desserter, ägg & mejeriproduykter och vin, öl &
champagne. Här finns också delikatesser som tryffel, ostar, oljor, vinäger, gelé och kryddor.
– Mässan är något av en specialbutik med saluhallskänsla som håller öppet under tre dagar.
Ambitionen är att besökarna ska inspireras och lära sig mer om både råvaror och matlagning,
förklarar Lotta Hultén, projektledare för Passion för Mat.
Under de tre mässdagarna händer det mycket på mässan. Som besökare kan man t.ex. ta del
av Köksskolan där flera kända yrkeskockar presenterar matlagningstips. Här medverkar bl.a.
Leif Mannerström, Crister Svantesson, Robert Maglia, Alexandra Zazzi, Sveriges köttkock 2009
Fredrik Andersson, Katja Palmdahl, Richard Waje och Ola Andersson.
– Årets Kock 2010 Gustav Trägårdh kommer också att medverka i Köksskolan. Det blir med
andra ord ett fint startfält i årets Köksskola, konstaterar Lotta Hultén.
Under Passion för Mat arrangeras dessutom för andra året även en internationell och kulinarisk
mattävling, Europamästerskapen i Ostronöppning 2010. I tävlingen deltar 12 nationer och 20
deltagare. Vinnaren utses av en namnkunnig jury bestående av Leif Mannerström, Alexandra
Zazzi, Crister Svantesson, Vincent Graham och världsmästaren i ostronöppning 2007 Hasse
Johannesson. Europamästerskapen i Ostronöppning genomförs lördag 27 februari 2010.
– Det fina med Passion för Mat är att mässan skapar en mötesplats där verkligt matintresserade
under tre dagar både kan köpa fantastiska matprodukter och samtidigt utveckla sitt
matlagningskunnande. Mässan visar också att Göteborg fortsatt är Sveriges ledande mat- och
restaurangstad, sammanfattar Lotta Hultén.
Passion för Mat arrangeras i Eriksbergshallen i Göteborg 26-28 februari 2010.
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