Passion för Mat - pressinformation

Sveriges bästa matmässa Passion för Mat i ny mässhall!
Matmässan Passion för Mat 1-3 mars 2019 i Göteborg med 120 utställare
flyttar i år efter 11 genomföranden i Eriksbergshallen till nybyggda
Åbymässan i Mölndal. Det innebär bl.a. mer pausytor i mässhallen, bättre
kommunikationer och gott om p-platser alldeles utanför entrén. Det är
också första rena konsumentmässan som arrangeras i Åbymässan som
invigdes i januari 2019.
– Vi har helt enkelt vuxit ur Eriksbergshallen, i nybyggda Åbymässan får vi
bättre plats och bra möjligheter att presentera olika matkoncept, bl.a. satsar
vi på att visa hemmaodling vid mässans pausytor, förklarar Lotta Hultén
som står bakom Passion för Mat.
Förra året tilldelades Passion för Mat i Göteborg 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, menar att utmärkelsen avser att uppmärksamma
Lotta Hulténs förmåga att skapa 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. Lotta Hultén har med Passion för Mat målinriktat etablerat en
enastående mötesplats i Göteborg som tydligt håller fram en balans mellan utvalda
utställare och kvalitetstänkande producenter, säger Leif Mannerström.
Det händer mycket på 12:e upplagan av Passion för Mat 1-3 mars 2019. Förutom
flytten till den nybyggda Åbymässan utses bl.a. Årets Eldsjäl, besökarna får veta mer
om bättre hemmaodling och även vertikalodling, alltså hur man odlar kryddgrönt &
sallad på små ytor.
Under årets mässa blir det även en stor satsning av Smaka på Västsverige som lyfter
närproducerade livsmedel, varor som tack vare mässan idag finns i många
livsmedelsbutiker. Smaka på Västsverige har medverkat på Passion för Mat alla år och
är 2019 med för 12:e gången. I år utvecklar även Falkenbergs Skafferi & Vännerna från
Halland sin medverkan på mässan.
I mässans Köksskola kommer mässbesökarna också att möta Sveriges gastronomiska
toppkrafter Leif Mannerström, Crister Svantesson och Stefan Holmström som alla har
ett gediget förflutet bl.a. från klassiska göteborgskrogen Johanna som var pionjärer
inom modern svensk gastronomi. Bland kockarna märks även Thomas Sjögren, som
driver nyöppnade Grano i Göteborg och som blev Årets Kock 2015 och vinnare av
Kockarnas Kamp 2018.
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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

