2022-04-20

Pressinbjudan till Sveriges bästa matmässa
Passion för Mat 2022
Nu på fredag 22 april 2022 startar årets upplaga av matmässan Passion för Mat som
arrangeras på NOVA Arena i Trollhättan, 22-24 april 2022. På mässan finns enbart
utställare som representerar något helt annat än storskalig livsmedelsindustri.
Trollhättan ligger mitt i en region med stor livsmedelsproduktion. Här finns
sjömat och blå näring från Bohuskusten med havets alla läckerheter som fisk,
skaldjur och råvaror från en rik havsträdgård med bl.a. tång, musslor och sjöpung som
bl.a. Lysekilsföretaget Marine Taste använder som råvara för en uppskattad
umamifond. Från Vänerns småskaliga fiske kan vi njuta av vänerlöjrom – en västgötsk
delikatess, från Skaraborgs skogar kommer vilt och på Skaraborgsslätten finns både
vilt och jordbruk med bred variation av odling och djurhållning.
Lokalproducerade livsmedel är en stor del av mässans innehåll. Smaka på
Västsverige och Lokalproducerat i Väst har medverkat på Passion för Mat från starten
2008 och har utvecklats i takt med den växande trenden som nu är en självklarhet.
”Lokal Meny” är ett projekt som binder samman lokala restauranger med
lokalproducenter i närområdet.
På plats finns flera av Sveriges ledande kockar som i Köksskolan inspirerar
besökarna genom sitt gedigna matlagningskunnande, bl.a. Leif Mannerström, Crister
Svantesson, Stefan Holmström och Katja Palmdahl.
På mässan utses även ”Årets Eldsjäl” som i år är Janne Bark på Musselbaren. På
mäsan blir han även utnämnd till Smaka på Västsverige Ambassadör. Bakom
utnämningarna står hans enorma drivkrft och passion att lyfta blåmusslans alla
fantastiska och hållbara egenskaper… inte minst för att den är god!
Sveriges bästa matmässa… Mässan tilldelades 2018 hedersutmärkelsen ”Pour le
Mérite Gastronomique” av Sandahl Foundation för Passion för Mat som landets
ledande matmässa med äkta gastronomisk kunskap.
Välkommen till mässans pressfika 22 april kl. 11.00. Det går självfallet bra att
bevaka mässan när det passar... För anmälan till pressfikan och för ackreditering,
skicka mail till: leo@inpublic.se
Läs mer 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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