VISION - SVERIGES MEST LEVANDE MATLÄN
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H A L L Ä N D S K M AT K U LT U R är allt som odlas, förädlas och produceras i Halland. K
 ärleken till Halland
ska märkas i varje smakupplevelse. Helt enkelt ett hållbart hantverk från människan till människan.

Vi vill ...
... vara den lekfulla genuina matdestinationen där tillsammansskapandet är framgångsfaktorn.
... få fler att upptäcka , laga och äta av det halländska skafferiet.
... att människan bakom maten ska synas och ta plats.
... skapa ett klimat där man ser nyttan av andras, sin egen och Hallands framgång.
... sätta Halland på kartan som en hållbar matdestination.
... producera lokal och hållbar mat för en livskraftig framtid.
... skapa ett hållbart företagande där vi lever på vårt hantverk.
... bli den levande matdestinationen som ingen vill missa!
... vara den innovativa, och inkluderande platsen inom maten där inget är omöjligt.

Vi når det genom att ...
... skapa en tillsammanskänsla, samverkan - Tillsammans är vi starka.
... tillsammans upplysa och prata om varandra och inspirera kring det halländska skafferiet.
... skapa gemensam kommunikation som berör och syns.
... utmana oss själva och varandra för att bli mer hållbara.
... vara öppna för ny kunskap och nya samarbeten.
... utveckla oss själva och förstå nyttan av en hållbar matproduktion.
... lägga hållbarhetsarbetet som grund i vårt företagande.
... engagera våra konsumenter och besökare i den halländska matkulturen.
... öka medvetenheten hos konsumenterna kring hållbara matval.
... våga prova, testa, misslyckas och göra om.
... bygga genuina matupplevelser.
... ständigt dela med oss av de faktorer som ger oss själva och andra framgång.
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