Pressinformation – Passion för Mat

Nu startar Göteborgs mesta matmässa:
Lyssna och lär om matlagning
Snart startar årets upplaga av Göteborgs nya matmässa ”Passion för Mat”. – Det
blir tre dagar med det mesta om god mat & dryck. Här kan alla matintresserade
hemmakockar få massor av inspiration och matlagningsidéer bl.a. i mässans
köksskola, berättar Lotta Hultén, projektledare för Passion för Mat.
På mässan som arrangeras i Eriksbergshallen i Göteborg 6-8 mars, deltar ett 100tal utställare.
Intresset för matlagning fortsätter att vara stort. Det ges ut nya kokböcker i en strid ström och
matlagningsprogrammen på TV lockar många tittare. I Göteborg arrangeras i början av mars en
mässa för alla matälskare ”Passion för Mat”.
– God mat och tillagning är alltid lockande. På mässan kan besökarna bekanta sig med över
100 utställare som representerar både välkända varumärken och närodlade produkter, säger
Lotta Hultén, projektledare för Passion för Mat.
På mässan kan alla besökare också ta del av Köksskolan där en rad kända Göteborgskockar
lär ut knep och tipsar om hur man lyckas i hemmaköket. På plats väntar bl.a. Leif Mannerström,
Alexandra Zazzi, Katja Palmdahl, Richard Waje, Robert Maglia, Glaes Grännsjö och Ola
Andersson.
– I Köksskolan kan mässbesökarna verkligen få utlopp för hela sitt matintresse och få med sig
tips, inspiration goda råd av professionella kockar.
Parallellt med Köksskolan genomförs även en sushiskola där man direkt lär sig tillaga sushi.
Sushiskolan genomförs 3 gånger varje mässdag och tar cirka e timma under ledning av Ted
Österlin på Noble House.
Under mässan genomförs också en internationell tävling, Europamästerskapen i Ostronöppning
2009.
– Med mässan markerar vi att Göteborg fortsatt är Sveriges ledande restaurangstad med
mycket kreativitet och skaparlusta.
”Passion för Mat” arrangeras i Eriksbergshallen i Göteborg 6-8 mars 2009.
./.
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