Pressinformation – Passion för Mat

Passionen fortsätter på succémässan Passion för Mat
Passion för Mat som arrangeras i Eriksbergshallen i Göteborg 24-26
februari 2012 är i det närmaste helt fullbokad. Mässan som nästa gång firar
femårsjubileum har framgångsrikt etablerat sig som en trevlig och äkta
matupplevelse för hemmakockar och proffs med genuint intresse för mat
och dryck.
Ända sedan mässan startade 2008 har målet varit att skapa ett årligt
kvalitetsarrangemang med utvalda leverantörer på plats. Mässan ska samlat och
genomgående hålla hög kvalitet och verkligen ge matintresserade besökare inspiration
och idéer.
– Det är viktigt att mässan verkligen ger ett passionerat möte mellan besökare och
utställare. Jag är därför mycket noga med att mässgolvet verkligen består av
leverantörer med ett genuint kunnande och engagemang för sina produkter, betonar
Lotta Hultén, grundare av Passion för Mat.
Bland besökarna finns en hel del fackbesökare som på mässan hittar nyheter och
leverantörer att göra affärer med. Det är beslutsfattare från dagligvaruhandel,
grossister och restauranger.
– Egentligen är det naturligt att professionella aktörer också söker sig till mässan, det
finns inte många renodlade livsmedelsmässor med motsvarande inriktning, förklarar
Lotta Hultén.
På Passion för Mat genomförs också en rad kunskapshöjande aktiviteter för besökare,
bl.a. Köksskolan där mässbesökare lyssnar & lär sig mer om matlagning. Här finns
några av landets bästa kockar och matprofiler på plats för att dela med sig av sitt
kunnande.
– De tipsar och inspirerar till matlagning och lär publiken mer om råvaror, handhavande
och annat.
Köksskolan filmas och som publik får man se närbilder från spisen på storbildsskärmar
i hallen. Köksskolan leds av Anders Arnell och Johnny Johansson, tidigare Nobelkock.
På mässan genomförs även olika Work shops bl.a. champagneprovning, sensorik,
potatisskola, knivskola, mat & vin i kombination, chokladprovning, m.m. Även Tävlingen
Folkmästerskapen i Omelett där Leif Mannerström är ordförande i tävlingsjuryn
kommer att genomföras 2012 på Passion för Mat.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------För fri publicering.
För mer information, kontakta Lotta Hultén, projektledare för ”Passion för Mat”,
tel. 031-723 21 38 eller mobil 0733-800 552.
Läs mer på www.passionformat.se
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