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Passion för mat - Ridderheims på mässa
Under helgen som gick var Ridderheims & Falbygdens med på mässan
Passion för Mat som ägde rum i Eriksbergshallen i Göteborg. Ridderheims &
Falbygdens ställde ut med sin nya samarbetspartner Koka ihop.
På ett bord dukades en riktigt snygg olivprovning upp. Här fick besökarna
smaka på 5 olika sorters oliver, de fick möjlighet att gå in på djupet och lära
sig mer om vad oliverna kom från och dess karaktär. Till det fanns
möjligheten att delta i ett olivquiz, där vinnaren fick en riktigt smaskig
delikatessbox från Ridderheims & Falbygdens.
På ett annat bord var det ost- och charkprovning tillsammans med en
vinleverantör.
Där bjöds på smakprover av hårdost, dessertost och spansk chark. Detta var
otroligt uppskattat av besökarna som under lördagen & söndagen flockades
kring bordet för att få testa smaklökarna av fin ost & chark tillsammans med
matchande viner.
Några av besökarnas favoriter ur respektive produktgrupp var:
Hårdost: Arn Gran Reserva
Spansk chark: Fuet och Jamon Serrano
Oliver: Cerignola Giganti och Queenoliv
Dessertost: Berusad Tusenbladspassito och Le Grand Rustique
Allt detta var extremt uppskattat bland besökarna som flockades runt alla

goda ting.
Ladda gärna ner presentationen i PDF-format nedan för att uppleva mer av
godsakerna från mässan!

Atria Sweden är ett av norra Europas ledande matföretag med välkända
varumärken som Lithells, Sibylla, Lönneberga, Ridderheims, Arbogapastej och
TZAY. Vi tror på ”Good food - better mood”. För oss innefattar detta hela
livsmedelskedjan – från primärproduktion till konsumentens bord. Vi
levererar trygg mat som producerats på ett ansvarsfullt sätt och som ger
välmående och inspiration till våra kunder och konsumenter.
Atria Sweden har 850 medarbetare, sju produktionsanläggningar och en
omsättning på ca 3 Mrd SEK. Företaget ingår i den börsnoterade finska
koncernen Atria Group med 4 500 medarbetare och en omsättning på ca
12,5 Mrd SEK.

