Passion för Mat – pressinformation

Intresset för sjöpung startade på Passion för Mat!
Marinbiologen Fredrik Noréns intresse för sjöpung startade 2007 i ett projekt att
få fram havsbaserat fodermjöl. Att kokt sjöpung har samma arom som kokt
krabba och hummer upptäckte Fredrik Norén tidigt, men det var först 2020 han
tog steget och lanserade sin klimatsmarta umamifond för matlagning.
– Vändpunkten kom på matmässan Passion för Mat 2020 där vi tog steget från
marinbiologvärlden till livsmedelsbranschen, säger Fredrik Norén.
Att Marine Taste ställde ut på Passion för Mat berodde på att Fredrik Norén kontaktade Lotta
Hultén för att höra om de fick delta med sin klimatsmarta fond.
– Jag blev mycket intresserad av fonden och ville gärna ha med den på mässan. Det är en
bra produkt som är närproducerad och ett fint exempel på blå mat från havet, berättar Lotta
Hultén, som är grundare och ansvarig för Passion för Mat.
På Passion för Mat fick Marine Taste kontakter med både matintresserade mässbesökare,
flera kända kockar och grossister. Fonden blev snabbt omtalad och folk som köpt fonden på
Passion för Mat började också efterfråga den i butiker.
– Sedan rullade allt igång, butikerna kontaktade sina grossister som då ringde oss och
försäljningen ökade markant. Även restauranger och flera välkända kockar hade fått smak
för vår fond, berättar Fredrik Norén.
Bara några dagar efter genomförandet av Passion för Mat 2020 slog pandemin till vilket
dämpade restaurangernas verksamhet. Istället ökade matlagningsintresse och försäljningen i
dagligvaruhandeln. Och så har det fortsatt. Sedan november 2021 har efterfrågan på fonden
varit större än man kunnat leverera. Både produktionen och försäljningen ökar, och man
lanserar nu hamburgare och färsprodukter gjorda av sjöpung med en av världens lägsta
koldioxidavtryck.
– Jag hakar nu på en stolt lokal tradition som fabrikör och följer fiskeindustrins historiska spår
av fiskberedningsindustrier här i Bohuslän och Lysekil. Allt tack vare lanseringen som
startade på Passion för Mat 2020, säger Fredrik Norén.
På årets Passion för Mat i Trollhättan hittar besökarna ett spännande utbud av ”havets
grönsaker” som alla är närproducerade. Förutom umamifonden av sjöpung har mässan flera
utställare som visar tång & strandväxter, ostron, musslor och olika algväxter. Här finns
givetvis även skaldjur och vänerlöjrom.
Passion för mat 2022 arrangeras på Nova Arena i Trollhättan 22-24 april 2022.
./.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------220404 • För fri publicering.
För ytterligare information, kontakta Lotta Hultén, mässansvarig för Passion för Mat,
0733-800 552.
Mer info finns på: passionformat.se

