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Ren mat & smak – årets tema för Passion för Mat i Göteborg
Debatten om bra mat är ständigt aktuell. Bland matproducenterna är det
ofta småskaliga tillverkare som står för de bästa produkterna. För dem är
råvaran, smak och berättelsen om hur maten produceras helt centralt.
– Det är också vad mässan Passion för Mat handlar om. Alla utställare är
noga utvalda för sitt engagemang för bra livsmedel, säger Lotta Hultén,
grundare av Passion för Mat som arrangeras för åttonde gången 27
februari - 1 mars 2015.
Bra mat och dryck är mycket mer än en trend, det handlar om välbefinnande och inte
minst njutning. Med ökad medvetenhet om livsmedel har också intresset för bra mat
ökat. Det har bl.a. medfört att 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 äkta intresse för livsmedelskvalitet, ofta är det mindre
producenter med stort engagemang. Mässan har en strikt kvalitetspolicy som tydligt tar
vara på besökarnas intresse för matlagning och livsmedel med hög kvalitet.
– På Passion för Mat möter våra besökare utställare som verkligen kan tala för sina
produkter och även duktga kockar. Mässan ger möjligheten att prova och även handla
bra mat i världsklass, säger Lotta Hultén.
På mässan kommer bl.a. Bjärefågel att lansera en långsamt växande kyckling som
tydligt skilljer sig från djurhållningen hos övrig kycklingindustri. Istället för att slakta
kycklingar efter 30-35 dagar, slaktas kycklingarna hos Bjärfågel efter 50 dagar. De föds
upp utan onödiga tillsatser, t.ex. antibiotika, de får bättre foder och har dessutom mer
plats att röra sig på.
En annan spännande matnyhet på Passion för Mat är Food trucks som i år medverkar
som utställare på mässan. Havets mat kommer också att vara ett tydligt tema där bl.a.
Svensk Fisk introducerar en ny tävling ”Sjömat på 10 minuter”. Här kommer både
proffs och hemmakockar att tävla om att laga moule mainiere och öppna ostron.
I mässans Köksskola kan besökarna ta del av praktiska presentationer, tävlingar och
intervjuer under skicklig ledning av Johnny Johansson, tidigare Nobelkock, Rickard
Halleröd och Maria Zihammou. Här genomförs även populära mattävlingar bl.a.
Kockduellen där Ulf Wagner och Katja Palmdahl tävlar mot Stefan Holmström och
Louise Johansson.
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För ytterligare information och bilder, kontakta Lotta Hultén, projektledare för ”Passion
för Mat”, tel. 0733-800 552.
Bildbank och mer info finns på www.passionformat.se

