
Passion för Mat – Sveriges bästa matmässa med kvalitet:

Nöjda utställare 2022!
Efter pandemin och uppehåll 2021 är Passion för Mat nu åter igång för 14:e 
gången. I år genomfördes Passion för Mat på NOVA Arena i Trollhättan med 
drygt 90 utvalda utställare som här fick möta intresserade och nyfikna mäss-
besökare! Som alla tidigare år fick besökarna unik direktdialog med mässans 
alla passionerade utställare.

passionformat.se

Passion för Mat – mässan 
som ger rätt kontakter.
Etablerad och stark

Dagligvaruhandel letar nytt
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Flytten av Passion för Mat 2022 till NOVA Arena i 
Trollhättan förklaras av bristen på lämpliga mäss-
hallar i Göteborg. Åbymässan där Passion för Mat 
arrangerades 2019 och 2020 blev på grund av 
pandemin omgjord till en padelhall. Istället valdes 
att lägga årets mässa på NOVA Arena, en mycket 
trevlig och uppskattad anläggning i Trollhättan. 
– Vi fick många trogna besökare från Göteborg att 
resa till Trollhättan och mässan. Att beöka Pas-
sion för Mat och handla med sig bra och god mat 
har blivit en tradition, säger Lotta Hultén, mässge-
neral och projektledare för Passion för Mat.
   Besökarna stannade länge i mässhallen och la 
rejält med tid på samtal med utställare. Så här sa 
besökarna Cecilia Hilmersson & Andrei Frid:
– Mässan är alltid trevlig, här finns rätt utställare 
i en bra blandning. Vi har besökt mässan många 
gånger i Göteborg, även trevligt när den genom-
förs här i Trollhättan. Vi har gjort mässbesök på 
Passion för Mat till en tradition!

Passion för Mat är ett etablerat årligt 
kvalitetsarrangemang med det bästa 
av mat & dryck från noga utvalda 
leverantörer! Arrangerades för 14:e 
gången 2022 på NOVA Arena i 
Trollhättan.

Passion för Mat har mycket gott 
renommé som en trevlig och äkta 
matupplevelse som inspirerar alla 
hemmakockar med genuint intresse 
för mat och dryck. 

Passion för Mat är publikmässan 
som arrangeras med fackmässans 
alla kvaliteter. Här möter utställarna 
också många professionella besö-
kare som aktivt letar produktnyheter 
och nya leverantörer till sin restau-
rang. Intresset för lokalproducerade 
råvaror har ökat och restauranger 
vill gärna presentera menyer som 
baseras på lokala råvaror för att ge 
gästerna bra smakupplevelser.

Även dagligvaruhandeln ser att med-
vetna konsumenter idag är allt mer 
intresserade av att handla premi-
umsortiment för en bättre matupple-
velse. Många av mässans utställare 
fick bra dialog för fortsatta affärer 
med olika dagligvaruhandlare.

Äkta matupplevelser

Restauranger letar råvaror

Gustav Trägårdh

Andrei Frid & Cecilia Hilmersson Johnny Johansson & Leif Mannerström



Stora Åvägen 21, 436 34 ASKIM
Kontakta Lotta Hultén, tel. 0733-800 552
lotta@passionformat.se • passionformat.se

Utställare om Passion för Mat 2022:

Passion för Mat 2022 fick god uppmärksamhet i media! 
Lokalradion P4 Väst sände direkt från mässgolvet 
fredag eftermiddag med spontana intervjuer både med 
besökare och utställare. Flera andra lokala medier 
fanns på plats bl.a. TTELA som rapporterade både 
före och under mässan. Facktidningen för daglig-
varuhandeln Butikstrender bevakade också 
Passion för Mat med reportage som publiceras
digitalt på butikstrender.se.

Passion för Mat i media
KÖKSSKOLAN

MATLAGNING • RÅVAROR • KUNSKAP

I SAMARBETE MED
På Passion för Mat 2022 var Köks-
skolan fullsatt under mässans alla tre 
dagar. Besökarna fick som vanligt ta 

del av ett fullma-
tat program med 

ständigt närvarande proffs-
kockar, bl.a. Leif Mannerström, Crister 
Svantesson, Stefan Holmström och 
Katja Palmdahl.
   I Köksskolan utnämndes Janne 
Bark till Årets Eldsjäl 2022 för sin 
roll att sprida kunskap och kärlek till 
lokala svenska råvaror från havet i 
form av musslan och sitt engagemang 
att utveckla lokala mattraditioner. 
Utnämningen sker varje år sedan 
2015 på Passion för Mat och går till 
matskapare inom både privat och 
offentlig sektor.

Köksskola och mycket mer

Emelie Nielsen, kock, Lokal Meny:
”Här möter vi intresserade besökare. Vi får gott om tid att 
prata om våra produkter. Vi möter många trogna besökare 
från Göteborg som följt med hit till Trollhättan. Bra stämning 
här på mässan, mycket trevligt.”

Marika Blomberg, eventansvarig, Herrljunga Rå:
”Mässan har bra tryck och härlig stämning idag lördag, här får 
vi mycket positiva kundkontakter. Mässlokalen är bra, här är 
enkelt att parkera. Passion för Mat har en bra blandning av 
utställare.”

Stina Arnesdotter, delägare, LA Organic:
”Passion för Mat är en mycket bra mässa redan från första 
dagen med trevliga och tillmötesgående besökare som är 
pigga på att prova nya smaker.”

Fredrik Norén, grundare Marine Taste:
”En jättebra mässa! Vi fick bra branschkontakter på fredagen 
och mötte många matintresserade hemmakockar. Bra tryck i 
hallen särskilt på lördagen och även på söndagen.”

Henrik Renström, säljkoordinator, Dava foods / Lantägg 
Skara:
”Spännande att mässan arrangeras i Trollhättan. Idag lördag 
måste jag säga att vi fått bra respons, faktiskt över förväntan. 
Vi har sålt bra och uppskattar mässan som har intresserade 
besökare. Vi känner oss nöjda, det här den bästa matnässan!”

Mats Lundgren, affärsområdeschef, Lundgrens Primörer:
”Det är bra här på mässan med bra utställare som det alltid 
brukar vara. Fredag var lugnare med flera fackbesökare, träffa-
de bl.a. representanter från City Gross. Mässteamet sköter allt 
praktiskt bra för oss utställare.”

Marcus Nyström, VD, Lokalproducerat i Väst:
”Fredagen var en lugn dag här på mässan vilket gav oss bra 
möjligheter att tala med intresserade besökare. Lördagen 
hade mycket besökare och vi sålde bra, stort intresse för våra 
produkter och våra restauranger var mycket nöjda.”

Yohan Adell von Corswant, PDG/VD, Gastrodev:
Mässan är bra! Lokalen här är mindre med behaglig ljudvolym. 
Vi visar våra viner och även vår vingård i Provence som också 
är ett resmål. Vi har fått bra respons av besökare, på lördag 
förmiddag fick vi nya bokningar här på mässan.

Gustaf Engholm, delägare, Kulla Gourmet:
”Upplägget är som under alla tidigare år mycket bra. Proffsigt 
mässkoncept med bra mix av alla utställare och som alltid bra 
arrangerat. Vi har ställt ut sedan 2009. Det är hög kvalitet på 
alla utställare.”

Följ oss på Instagram och Facebook

Janne Bark

Johnny Johansson och Maria Zihammou


