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Kunskap och debatt inleder Passion för Mat!
När årets upplaga av matmässan Passion för Mat startar på fredag 25 februari, väntar en
hel del intressant. Förutom drygt 100 utvalda utställare på plats i Eriksbergshallen kan man
som besökare också delta i en rad aktiviteter på mässan.
– Det blir en verkligt välmatad start med debatt, Kockduell, Köksskola, Taste Workshops och
Folkmästerskapen i Omelett, säger Lotta Hultén, ansvarig för mässan.
Först ut på fredag den 25 februari är paneldiskussionen ”Kvalitetsmat – en god affär”. Här tas frågan upp
om kvalitetsmat kan hävda sig i handeln. Under debatten diskuteras om butikerna helst satsar på prispress
eller om det finns plats även för kvalitetsprodukter.
– Det är verkligen dags att lyfta frågan, den är mer aktuell nu än någonsin, säger Stellan Löfving,
chefredaktör för nyhetstjänsten Foodwire som modererar debatten.
På fredag kl. 12.00 är det dags för nästa större evenemang, Kockduellen eller ”Stadskampen”. Det är en
tävling där Leif Mannerström och Erik Lallerstedt tävlar mot ett något yngre lag som bemannas av Robert
Maglia och Nils Molinder.
– Man kan också kalla tävlingen generationskampen eller nestorerna mot ungtupparna. Vi får väl se om
gammal är äldst, säger Johnny Johansson som ansvarar för tävlingen.
Men det här med stadskamp mellan Göteborg mot Stockholm?
– Nja, genom att vi låter en göteborgare och en stockholmare bemanna båda lagen, blir det nog inte så
mycket av stadskamp. Men det är nog att räkna med en hel del gliringar. Och det ska bli roligt, säger
Johnny Johansson.
Lite senare på eftermiddagen kl. 15.30 är det premiär för Folkmästerskapen i Omelett, som enligt Anders
Arnell, initiativtagare till tävlingen baseras på tre ägg, en skvätt vatten och lite peppar. Tävlingen är öppen
för alla amatörkockar. Vinnaren avgörs av stjärnkockar, matskribenter och andra matintresserade.
– Syftet med tävlingen är att inspirera alla passionerade matlagare att lyfta omeletten till ännu högre
höjder, säger Anders Arnell.
Debatt, Kockduell och Folkmästerskap i Omelett är inte allt denna premiärdag för Passion för Mat har att
erbjuda. Även i år kan man som besökare testa Katja Palmdahls mycket uppskattade Avsmakningsmeny,
en trerätters minimåltid med recept på råvaror som alla finns i mässhallen. Avsmakningsmenyn finns på
plats under hela mässan.
– Här får man ett riktigt bra middagstips med alla råvaror på plats att ta med hem, säger Lotta Hulten med
ett leende.
Som besökare kan man ta del av Köksskolan som börjar redan kl. 11.30 med ett digert program. Vad sägs
om vietnamesiska smaker, långkok, orientaliska smaker, italienska smaker och inspiration från Västra
Gastronomiska Akademin. Parallellt med Köksskolan arrangeras också Taste Workshops med Kryddskola,
föreläsning om sensorik, tryffelskola, knivskola, olivoljeprovning och Champangeskola. Både Köksskolan
och Taste Workshops genomförs alla mässdagarna.
Seminarier, debatt och Passion för Mat, 25 februari 2011, www.passionformat.se
• Paneldiskussion: ”Kvalitetsmat – en god affär”
• Taste Workshop
• Köksskolan
• Kockduellen
• Folkmästerskapen i Omelett

09.30 – 11.00
12.00 – 17.00
11.15 – 18.00
12.00 – 12.55
15.00 – 18.00

Kort om Passion för Mat
Passion för Mat arrangeras 25-27 februari 2011 för fjärde gången i Eriksbergshallen i Göteborg.
Temat för årets upplaga av Passion för Mat är kort och gott ”Smak” vilket också märks i Köksskolans
program. Även föreläsningarna och mässans ”Taste Work Shop” kommer att handla om smak. Bland
annat tar SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik upp ämnet sensorik.
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