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Ärlig mat – årets tema för Passion för Mat i Göteborg
Debatten om bra mat är ständigt aktuell. Många matproducenter, i
synnerhet mindre livsmedelsproducenter, tar frågan på stort allvar. För dem
är kvalitet, smak och berättelsen om hur maten produceras helt centralt.
– Det är också vad mässan Passion för Mat handlar om, utställarna är noga
utvalda för sitt engagemang, de flesta är också småskaliga producenter,
säger Lotta Hultén, grundare av Passion för Mat som arrangeras för sjunde
gången 28 februari - 2 mars 2014.
Bra mat är mycket mer än en trend, det handlar även om välbefinnande och inte minst
njutning. Med ökad medvetenhet om livsmedel har också konsumentintresset för bra
mat ökat, även dagligvaruhandeln satsar allt mer på att ha sortiment från lokala och
regionala mindre producenter.
Sedan mässan Passion för Mat startade i Göteborg 2008, har inriktningen varit att
presentera utställare med ett äkta intresse för kvalitet och ofta handlar det om mindre
producenter. Lotta Hultén menar att det är småskaligheten som skapar engagemanget
kring mässan och utställarna. Mässan har därför en strikt kvalitetspolicy som tydligt
möter besökarnas intresse för matlagning och livsmedel med hög kvalitet.
– Bilden av småskalighet försöker numera även stora matproducenter använda. Man
talar om begreppet fäbodifiering, d.v.s. att storskaliga producenter genom reklam och
förpackningsdesign framställer sig som den lilla mattillverkaren.
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.
Smaka på Västsverige inom Lokalproducerat i Väst ställer ut på Passin för Mat som
ger direktkontakt med intresserade konsumenter.
– Allt som händer om mat granskas och debatteras idag. Vi vet att vi ska äta
ekologiskt, närodlat och gärna egenodlat helst i säsong. Vi på ”Smaka på Västsverige”
bidrar till att skapa ökad tillgänglighet av bra livsmedel även i dagligvaruhandeln. Där
handlar det även om att exponera och tydliggöra budskapet så att det inte drunknar i
volymhavet, säger Sofia Lennström, projektledare för Smaka på Västsverige.
I mässans Köksskola kan besökarna ta del av praktiska presentationer, tävlingar och
intervjuer under skicklig ledning av Johnny Johansson, tidigare Nobelkock, Rickard
Halleröd, Anders Arnell och Maria Zihammou.
På mässan genomförs även populära mattävlingar 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

