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Passion för Mat i Göteborg – mässan för alla matälskare!
Snart är det dags för matmässan Passion för Mat i Eriksbergshallen i
Göteborg. På mässan visar mer än 120 utvalda livsmdelsutställare bröd,
frukt, kött, grönsaker, dessert, vin & öl och mycket annat. Här kan besökare
även besöka Köksskolan med några av landets allra bästa kockar med
massor av matidéer och inspiration för alla matintresserade.
– När vin- och delikatessmässor står som spön i backen, är det endast
Passion för Mat som verkligen håller måttet som matmässa, säger Lotta
Hultén, grundare av Passion för Mat som i år arrangeras för nionde gången
26 - 28 februari 2016.
Ända sedan Passion för Mat startade 2008 har mässan enbart handlat om livsmedel
som tydligt produceras utan tillsatser och alltid med bra smak. För många besökare är
Passion för Mat därför ett unikt och återkommande tillfälle att njuta av bra mat och
dryck i kombination.
– Utställarna och deras produkter är noga utvalda för att passa verkligt matintresserade
besökare. Min roll är att komponera ett attraktivt utbud som svarar mot besökarnas
intresse för matlagning och livsmedel med hög kvalitet, förklarar Lotta Hultén.
Årets tema ”Mat med identitet” stämmer väl med aktuell debatt och larmrapporter om
matfusk. Medvetenheten hos många konsumenter medför allt större intresse bland
konsumenter att köpa bra råvaror. Lotta Hultén säger:
– Mässan har under alla år lyft aktuella teman för mat och dryck, det har alltid handlat
om ärlighet, kunnighet och ett genuint matkunnande som moraliskt omöjliggör matfusk
och skrupelfri livsmedelsproduktion. Det finns inga genvägar till en genuin
matupplevelse.
I mässans Köksskola presenteras olika teman kring livsmedel och tillagning. Här kan
mässbesökarna bl.a. se presentationer och intervjuer under skicklig ledning av Johnny
Johansson, tidigare Nobelkock, Rickard Halleröd och Maria Zihammou.
– Här får publiken äkta matkompetens som presenterat av erfarna yrkeskockar. Det är
en spännande upplevelse där hemmakockar direkt möter äkta yrkeskunnande,
förklarar Lotta Hultén.
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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.
Mer info finns på www.passionformat.se

