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Nu är det snart dags för alla matentusiaster att njuta av mässan Passion för Mat 
som nästa gång genomförs på Nova Arena i Trollhättan 4-6 mars 2022. 
Och precis som under alla tidigare år finns många av mässans trogna utställare 
och uppskattade kockar med på plats i Trollhättan.  
– Det stora intresset bland alla tidigare medverkande att följa med till Trollhättan 
är en mycket stor inspiration, förklarar Lotta Hultén, grundare och ansvarig för 
Passion för Mat.  
 

Passion för Mat är idag Sveriges ledande matmässa med enbart noga utvalda utställare. 
Här möter besökarna enbart verkligt engagerade utställare som alla är producenter och 
importörer av mat och dryck. Och i mässans Köksskola deltar en rad kända kockar som ger 
tips, kunskap och inspiration för bra matlagning. 
 
Passion för Mat fick i likhet med alla mässor och event ställas in 2021 på grund av 
pandemin. När nu Passion för Mat 2022 arrangeras på Nova Arena i Trollhättan, går mässan 
parallellt med EM i Ostronöppning. 
– Vi har stämt av med både utställare och kockar hur de ställer sig till att Passion för Mat 
2022 genomförs i Trollhättan och responsen är mycket positiv. EM i Ostronöppning har 
verkligen satt Trollhättan på den kulinariska kartan sedan 10 år och med Passion för Mat blir 
det ett mycket bra samlat matevent, säger Lotta Hultén. 
 
Att mässan 2022 arrangeras i Trollhättan förklaras även av att Göteborg för närvarande inte 
har lämpliga eller tillgängliga mässhallar för en matmässa. Från Göteborg är det dessutom 
enkelt att ta sig till och från Trollhättan, Med tåg från Göteborgs central till Trollhättan tar det 
35 minuter och för besökare som väljer bil finns det gott om p-platser vid Nova Arena.  
– Olika lokala aktörer i Trollhättan stöttar dessutom aktivt Passion för Mat 2022 för att skapa 
ett framgångsrikt genomförande, säger Lotta Hultén. 
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För ytterligare information, kontakta Lotta Hultén, mässansvarig för Passion för Mat,  
0733-800 552. 
 
Mer info finns på: passionformat.se 
 
 


