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Passion för Mat – Göteborgs mesta matmässa:
Mötesplats för alla matentusiaster!
Nu är det åter dags för matmässan Passion för Mat i Eriksbergshallen i
Göteborg. På mässan kan besökarna ta del av olika arrangemang som
Köksskolan, provningar & föreläsningar, tävlingar och framför all massor av
matidéer och inspiration för alla matintresserade.
– Uppmärksamheten kring hästköttsskandalen sätter effektivt ljuset på
råvarans betydelse vilket stämmer väl med mässans tema ”Ta vara på
råvaran”, säger Lotta Hultén, grundare av Passion för Mat.
Ända sedan första Passion för Mat arrangerades 2008 har inriktningen varit att enbart
ha med utvalda leverantörer som utställare. Idén är att matintresserade genom sitt
mässbesök ska hitta nya bra råvaror, lära sig mer om matlagning och självfallet
inspireras till egna övningar hemma i sitt eget kök.
– Vi är noga med att ge mässbesökarna en bra upplevelse. Jag vågar nog påstå att det
inte finns någon annan mat- och livsmedelsmässa med motsvarande inriktning i
Göteborg, säger Lotta Hultén.
Leif Mannerströmsom medverkar på mässan menar att den aktuella hästköttsskandalen effektivt sätter ljuset på livsmedelsindustrin.
– Jakten på billiga råvaror håller inte längre, det är lågprisprodukter som skapat
problemen vi ser nu. Som konsument måsta man vara kunnig och beredd att betala för
den kvalitet man vill ha, man får helt enkelt vad man betalar för. Med ett riktigt pris får
man både kvalitet och smak, det krävs bl.a. bättre märkning av kött i Sverige för att
konsumenten ska vara trygg, säger Leif Mannerström.
Temat ”Ta vara på råvaran” handlar också om att livsmedel ofta slängs i onödan. Att
handla rätt mängd, gärna närproducerat och inte alltid välja storförpackningar är
nyckelfrågor som tas upp på mässan.
På Passion för Mat genomförs också tävlingar och en rad kunskapshöjande aktiviteter,
bl.a. Köksskolan, provningar & föreläsningar där besökare lär sig mer om matlagning.
Köksskolan leds bl.a. av Johnny Johansson, tidigare Nobelkock. Bland tävlingarna
märks Folkmästerskapen i Omelett och 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.
– 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.
Bilder och mer info finns på www.passionformat.se

