Passion för Mat – pressinformation

Dags igen för Sveriges bästa matmässa Passion för Mat!
Nu är det snart dags för årets upplaga av Sveriges ledande matmässa Passion
för Mat som i år genomförs på Nova Arena i Trollhättan 22-24 april 2022.
Precis som tidigare finns många av mässans trogna utställare och uppskattade
kockar med på plats.
– I Trollhättan har mässan unik närhet till många närproducerade
livsmedelsprodukter både från havet, Vänern, vilt från skogen och allt som
kommer från jordbruket, förklarar Lotta Hultén, grundare och ansvarig för Passion
för Mat.
Passion för Mat är Sveriges ledande matmässa med noga utvalda utställare. Mässans idé är
att besökarna enbart ska möta verkligt engagerade utställare, både producenter och
importörer av mat och dryck. I mässans Köksskola deltar en rad kända kockar, bl.a. Leif
Mannerström som ger tips, kunskap och inspiration för bra matlagning. På mässan utses
även Årets Eldsjäl för sin insats att utveckla svenskt matkunnande.
Årets tema för Passion för Mat är ”Mat med respekt”. Med det vill man bidra till att skapa
insikt och förståelse för arbetet att få fram bra livsmedel, ett arbete som tar tid, kräver stor
omsorg och stort engagemang.
Samtidigt med Passion för Mat 2022 på Nova Arena i Trollhättan arrangeras även EM i
Ostronöppning, en tävling som satt Trollhättan på den europeiska kulinariska kartan sedan
10 år. Med Passion för Mat parallellt blir det ett mycket bra matevent där sjömat får en tydlig
plats. Intresset för marina råvaror från havet utanför Bohuskusten och Vänern har verkligen
ökat.
– På mässan hittar besökarna ett spännande utbud av ”havets grönsaker” d.v.s. tång &
strandväxter, ostron, musslor, sjöpung och olika algväxter. Från havet kommer även
havskräftor och från Vänern kan vi njuta av Vänerlöjrom. Alla dessa råvaror är
närproducerade och finns med på Passion för Mat i Trollhättan.
Ända sedan Passion för Mat startade 2008 har olika lokalproducerade livsmedel haft en
tydlig plats på mässan. Hos Smaka på Västsverige och Lokalproducerat i Väst ser man
tydligt att intresset för närproducerad mat ökar. Även Innovatum Science Center i Trollhättan
som är granne med Nova Arena, stöttar aktivt vattenbaserad livsmedelsproduktion i projektet
”Blå näring”.
– Det händer mycket spännande inom det närproducerade området och det är tydligt att
både konsumenter och restauranger är intresserade, 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

