Pressinformation – Passion för Mat

Passion för Mat 2012:
Mässa med många aktiviteter!
Passion för Mat som arrangeras i Göteborg 24-26 februari 2012 firar i år 5årsjubileum. Som mässbesökare möter man direkt mer än 100 utställare. Väl på
plats i mässhallen kan man också ta del av utbildning, seminarier, workshops,
tävlingar, m.m.
– Ja, mässan är ett verkligt fullmatat arrangemang som inspirerar alla
matintresserade. I år får mässan dessutom en passande inramning eftersom
Göteborg utnämnts till årets Matlandethuvudstad, säger Lotta Hultén, grundare av
Passion för Mat.
Som besökare på Passion för Mat kan man verkligen välja och vraka bland en hel del aktiviter.
Här finns färdiga smakmenyer, tävlingar, seminarier, workshops och givetvis alla utställare som
visar produkter, delar ut smakprover och också säljer utvalda godsaker till besökarna. Nytt för
årets mässa är mässloungen inne på Hotell 11.
– Att kunna sätta sig en stund och koppla av i en lugn miljö är välkommet både för besökare
och utställare, säger Lotta Hultén.
På årets Passion för Mat presenteras ett verkligt fullmatat program. Tävlingsmässigt kan man
bl.a. se årets upplaga av Folkmästerskapen i Omelett och Kockduellen där Leif Mannerström,
Robert Maglia, Crister Svantesson och Katja Palmdahl möts i en smakfull batalj. Under årets
mässa är det också tredje gången som Katja Palmdahl presenterar sin mycket uppskattade
smakmeny.
– Precis som förra året blir det en fyrarättersmeny. Förra året var det väldigt många som testade
rätterna som även inkluderar recept. Många kom direkt till oss när de kom till mässan för att
provsmaka. Alla råvaror och produkter finns att köpa på mässan, det innebär att de själva kan
laga till alla rätterna hemma, säger Katja Palmdahl.
Vill man inspireras och lära mer om matlagning, råvaror och smaker kan man slå sig ner i
Köksskolan som pågår under mässans alla tre dagar. Här presenteras ett gediget program
under ledning av mat estradören Anders Arnell och Johnny Johansson, tidigare Nobelkock.
Ytterligare fördjupning får man i mässans Taste Workshops där bl.a. krögaren Ulf Wagner
genomför provningar och ger fördjupning i champagne, sydafrikanska viner, smakens fysiologi
och mat & vin i kombination. Andra smakteman som tas upp i workshopen är öl, olivolja, vin &
choklad, potatis, kaffe, lakrits, rawfood, balsamico och även en knivskola.
På mässan blir det också utnämningar. Smaka på Västsverige delar ut diplom till två personer
som utsetts till Västsvenska matambassadörer 2012. Närvarande vid ceremonin är bl.a. Anneli
Hulthén, kommunalåd och kommunstyrelsens ordförande i Göteborg
För alla matintresserade hemmakocker är matmässan Passion för Mat i Göteborg en höjdpunkt.
På mässgolvet finns ett 100-tal utställare som under mässans tre dagar 24-26 februari 2012 i
Eriksbergshallen presenterar utvalda råvaror som inspirerar till spännande matlagning i det
egna köket.
– Passion för Mat är mässan som ger matintresserade unika möjligheter till dialog och möten
med odlare, uppfödare, importörer och producenter av verkligt bra mat, förklarar Lotta Hultén.
Passion för Mat arrangeras för femte gången 24-26 februari 2012 i Eriksbergshallen i Göteborg.
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För mer information och bilder, kontakta Lotta Hultén, grundare och projektledare för ”Passion
för Mat”, tel. 031-723 21 38 eller mobil 0733-800 552.
Läs mer på www.passionformat.se

