Pressinbjudan till Sveriges bästa matmässa –
Passion för Mat 2019
Fredag 1 mars 2019 startar årets upplaga av matmässan Passion för Mat som pågår
1-3 mars 2019 på Åbymässan, Mölndal.
Mässan arrangeras i år för 12:e gången där besökare möter mer än 120 utställare
som representerar något helt annat än storskalig livsmedelsindustri. Passion för Mat
fokuserar bl.a. stort på närproducerad mat från våra kuster, insjöar, skogen och
inlandet i västra Sverige. På mässan deltar bl.a. Smaka på Västsverige, Falkenbergs
Skafferi, Vännerna från Halland och även Värmland som alla presenterar olika lokala
livsmedelsproducenter. Förutom lokalt producerade produkter har mässan också
utställare som visar importerade delikatesser.
På plats finns även flera av Sveriges ledande kockar som i Köksskolan inspirerar
besökarna genom sitt gedigna matlagningskunnande, här finns bl.a. Leif Mannerström,
Alexandra Zazzi, Tareq Taylor, Katja Palmdahl och Ulf Wagner,
Sveriges bästa matmässa… Mässan tilldelades 2018 hedersutmärkelsen ”Pour le
Mérite Gastronomique” av Sandahl Foundation där Passion för Mat utsågs till landets
ledande matmässa för sitt fokus på äkta gastronomisk kunskap.
På mässan utses även ”Årets Eldsjäl” som i år är Patrik Sewerin, kökschef vid
Garveriet i Floda. Utmärkelsen tilldelas personer som utvecklar matupplevelsen bl.a.
genom smak och råvarornas kvalitet.
"Mat från grunden" är temat för årets Passion för Mat, ett tema med stor aktualitet
som handlar om att vara medveten om maten man köper, om råvarans kvalitet,
tillagning samt hur maten producerats.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------à Välkommen till Passion för Mat som startar fredag 1 mars 2019, kl. 10.00 i
Åbymässan, Mölndal. Det går självfallet bra att bevaka mässan när det passar...
För ackreditering, skicka e-post till: leo@inpublic.se eller ring 0705-139800.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Läs mer om Passion för Mat på www.passionformat.se Här finns pressinfo och bilder
för fri användning. För högupplösta pressbilder, kontakta mig!
För ytterligare frågor om mässan, kontakta Lotta Hultén, mässansvarig för Passion för
Mat, tel. 0733-800 552.
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