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Passion för Mat i Göteborg – mässan för alla matälskare!
Snart startar matmässan Passion för Mat i Eriksbergshallen i Göteborg. Ett
matevenemang med mer än 120 utställare, olika aktiviteter som
Köksskolan, provningar, microseminarier, spännande tävlingar och framför
all massor av matidéer och inspiration för alla matintresserade.
– Här på mässan visar engagerade utställare produkter de gärna berättar
om, säger Lotta Hultén, grundare av Passion för Mat som arrangeras för
sjunde gången 28 februari - 2 mars 2014.
Passion för Mat har sedan mässan startade 2008 satsat på utvalda utställare med
höga krav på sina produkter. För många besökare är Passion för Mat därför ett unikt
tillfälle att både lära sig och njuta av bra mat.
– Mässan har en strikt kvalitetspolicy som tydligt möter besökarnas intresse för
matlagning och livsmedel med hög kvalitet, förklarar Lotta Hultén.
Årets tema ”Ärlig mat” har tydlig koppling till livsmedelsproduktion och även tillagning i
det egna köket. Det är en fortsättning på förra årets tema ”Ta vara på råvaran” som
bl.a. handlade om att inte förbruka mer livsmedel än nödvändigt.
– I passionen för mat ligger bl.a. i att vilja mer, medvetenhet om smaker, råvaran och
tillagningen.
Det unika med Passion för Mat är att utställarna verkligen tar sina produkter på stort
allvar. Här finns en ärlighet och stort engagemang i mötet med besökare som får unika
möjligheter att direkt tala med utställare.
– Det viktiga är inte att enbart att äta gott. Det handlar också om rätt kunskap och att
ha med sig berättelsen kring olika råvaror och tillagning.
Hos Svensk Fisk säger VD Karin Fagerståhl:
– Vi är med på mässan för att sprida matglädje och hjälpa konsumenten att skapa
stjärnstatus på hemmatallriken. Vi vill även nyansera information om hur det ser ut för
fisk och skaldjur i våra vatten.
I mässans Köksskola presenteras olika teman kring livsmedel och tillagning. Det blir
praktiska presentationer, tävlingar och intervjuer under skicklig ledning av Johnny
Johansson, tidigare Nobelkock, Rickard Halleröd, Anders Arnell och Maria Zihammou.
– Här presenteras äkta matkompetens skickligt presenterat av erfarna yrkeskockar. Vi
skapar en kontaktyta där hemmakockar direkt möter yrkeskunnandet, förklarar Lotta
Hultén.
Populära tävlingar är bl.a. Kockduellen där två lag gör upp. Lagen i årets tävling består
av Leif Mannerström och Katja Palmdahl som tävlar mot Ulf Wagner och Karin
Andersson.
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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

