Passion för Mat - pressinformation

Kock med hållbar matfilosofi utses till Årets Eldsjäl 2019 på
Passion för Mat!
Under matmässan Passion för Mat i Göteborg 1-3 mars 2019 utnämns
Patrik Sewerin, kökschef vid Garveriet i Floda till Årets Eldsjäl för sitt
engagemang och sin kunskap att utveckla gastronomin där både hållbarhet
och smakupplevelsen sätts i centrum. Utnämningen till Årets Eldsjäl 2019
sker den 2 mars 2019 på Passion för Mat i Åbymässan.
Årets Eldsjäl är ett pris som delas ut till personer som arbetar målmedvetet för att
utveckla matupplevelsen genom att verka för smak och råvarornas kvalitet.
Utnämningen delas ut årligen både till matskapare inom privat och offentlig
verksamhet. Priset delades ut första gången 2015 på Passion för Mat i Göteborg.
– Att utnämningen av Årets Eldsjäl 2019 går till Patrik Sewerin baseras på hans filosofi
där matlagning handlar om medvetna val kombinerat med ett äkta matlagningskunnande från grunden, säger Lotta Hultén, grundare och arrangör av Passion för Mat.
För Patrik Sewerin är främst lokala och mindre producenter av närproducerade råvaror
avgörande oavsett om det handlar om kött, fisk eller grönt. Han har gärna en nära
relation till människorna bakom produkterna och vill ständigt lära sig mer för att få ut
det mesta av smaken i matlagningen.
– Vår nyfikenhet ska smitta av sig till våra gäster och bra mat ska vara en självklarhet,
säger Patrik Sewerin.
– Utmärkelsen betyder mycket för mig och kom faktiskt helt otippat, jag har inte helt
uppfattat att mitt kunnande är så uppmärksammat.
2018 tilldelades Passion för Mat hedersutmärkelsen ”Pour le Mérite Gastronomique” av
Sandahl Foundation, en organisation för Sveriges ledande kockar. Med utnämningen
ville de belysa mässans inriktning och roll som mötesplats för den svenska
gastronomins utveckling.
Leif Mannerström som medverkat på mässan under alla 11 genomföranden, är invald i
Sandahl Foundation sedan 1983. Han menar att utmärkelsen avser att uppmärksamma
Passion för Mat som en publik kvalitetsmässa där resultatet märks år för år.
– 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.
Passion för Mat arrangeras 2019 för 12:e gången, i år flyttar mässan till nybyggda
Åbymässan i Mölndal.
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För ytterligare information och bilder, kontakta Lotta Hultén, projektledare för ”Passion
för Mat”, tel. 0733-800 552.
Mer info finns på www.passionformat.se

