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Snart dags för Passion för Mat i Göteborg – mässan för alla
matentusiaster!
Snart är det dags för matmässan Passion för Mat i Eriksbergshallen i
Göteborg. Här väntar mer än 120 utställare, olika arrangemang som
Köksskolan, workshops, tävlingar och framför all massor av matidéer och
inspiration för alla matintresserade.
– Mässan inspirerar alla hemmakockar med matintresse, men även
yrkesfolk på spaning efter trender och nya leverantörer, säger Lotta Hultén,
grundare av Passion för Mat som nästa gång arrangeras för sjätte gången
1-3 mars 2013.
Passion för Mat har sedan starten 2008 varit noga med att enbart ha utvalda
leverantörer som utställare. Under åren har besökarna upplevt att mässan verkligen
ger inspiration och kunnande inom matområdet. Förklaringen är att mässans alla
utställare noggrant valts ut i enlighet med mässans inriktning.
– Mässan har en strikt kvalitetspolicy för att svara upp mot besökarnas intresse för
matlagning och livsmedel med hög kvalitet. Jag vågar nog påstå att det inte finns
någon annan mat- och livsmedelsmässa med motsvarande inriktning i Göteborg,
förklarar Lotta Hultén.
Temat för årets mässarrangemang ”Ta vara på råvaran” fångar upp debatten och
medvetandet om att en hel del livsmedel slängs i onödan. Att handla rätt mängd, gärna
närproducerat, och inte alltid välja storförpackningar är nyckelfrågor som kommer att
belysas på olika sätt.
På Passion för Mat genomförs också en rad kunskapshöjande aktiviteter, bl.a.
Köksskolan och olika Workshops där besökare lär sig mer om matlagning. Köksskolan
leds av matpredikanten Anders Arnell och Johnny Johansson, tidigare Nobelkock.
– Äkta matkompetens bygger på erfarna yrkeskockars kunskap. Vi vill skapa en
kontaktyta där intresserade hemmakockar möter yrkeskunnandet.
På scenen äger även olika tävlingar rum, bl.a. Kockduellen där två lag gör upp om att
tillaga tre råa kycklingar. Lagen består av Leif Mannerström och Katja Palmdahl som
tävlar mot Gustav Trägårdh och Alexandra Zazzi. Här genomförs även
Folkmästerskapen i Omelett med Leif Mannerström som ordförande i tävlingsjuryn.
– De tävlande i årets Folkmästerskap i Omelett är tidigare deltagare på toppnivå. Vi
hoppas på många kreativa förslag, bl.a. hur man bäst tar vara på råvaran i omeletten,
förklarar Anders Arnell, som håller i omelett-tävlingen.
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För ytterligare information och bilder, kontakta Lotta Hultén, projektledare för ”Passion
för Mat”, tel. 031-723 21 38 eller mobil 0733-800 552.
Nedladdningsbara bilder och mer info finns på www.passionformat.se

