Passion för Mat - pressinformation

Passion för Mat i Göteborg – mässan för alla matälskare!
På årets upplaga av matmässan Passion för Mat i Göteborg 2-4 mars, visar
mer än 120 utvalda utställare frukt, fisk, kött, grönsaker, bröd, vin & öl och
mycket annat. I år har mässan dessutom blivit prisbelönad för sin insats
som mötesplats för bra mat.
– På Passion för Mat får besökare veta mer om olika matprodukter och
givetvis får de med sig idéer och tips för matlagning, säger Lotta Hultén,
grundare av Passion för Mat.
I år är det 11:e gången Passion för Mat arrangeras i Eriksbergshallen som en
matmässa som enbart exponerar livsmedel med hög kvalitet. För många
återkommande besökare är mässan platsen där de lär sig mer om mat och dryck.
– Utställarna och deras produkter är noga utvalda för att passa matintresserade
besökare. Mässans fokus har hela tiden varit att exponera livsmedel som inte alltid är
tillgängliga hos de stora dagligvarukedjorna, förklarar Lotta Hultén.
Passion för Mat har i år tilldelats utmärkelsen ”Pour le Mérite Gastronomique” av
Sandahl Foundation, en organisation som sedan 1962 delar ut utmärkelser för goda
insatser inom gastronomin. I år är det första gången hedersutnämningen går till ett
mässarrangemang.
– Passion för Mat är landets ledande matmässa där gastronomisk kunskap och
intresse för råvaror och matlagning får möjligheter att nå en bred och genuint
matintresserad publik, säger Leif Mannerström som varit invald i Sandahl Foundation
sedan 1983.
På mässans scen kan mässbesökarna ta del av Köksskolan med matpresentationer,
tävlingar och intervjuer under skicklig ledning av Johnny Johansson, tidigare
Nobelkock, Rickard Halleröd och Maria Zihammou.
– Det är en spännande upplevelse där besökarna direkt får ta del av äkta
yrkeskunnande, förklarar Lotta Hultén.
Årets tema ”Hållbar smak…” är ett högaktuellt tema som stämmer mycket väl med
utställarnas produkter och deras berättelser om mat och kvalitet. Lotta Hultén säger:
– Mässan har under alla år lyft aktuella teman för mat och dryck, det har alltid handlat
om teman som motverkar matfusk och skrupelfri livsmedelsproduktion.
Mässan väcker även intresse bland fackbesökare från dagligvaruhandel, restauranger
och livsmedelsgrossister. Här möter de konsumenter, hittar nya leverantörer och får
möjlighet att se mattrender.
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För ytterligare information och bilder, kontakta Lotta Hultén, projektledare för ”Passion
för Mat”, mobil 0733-800 552.
Mer info finns på www.passionformat.se

