
Initiativtakere:

Vi er en stor og viktig matregion med et mangfold av produsenter innen mat og drikke. 
Vårt matmanifest erkjenner verdien av lokal matproduksjon og norske råvarer. Matmanifestet 

vil gi et løft for å styrke og videreutvikle matproduksjon og matkultur fra vår region. Vi vil 
med dette skape stolthet, bevissthet og motivasjon for beslutninger, strategier og handlinger. 

Slik skal det også bidra til synlighet i og for regionen, spesielt mot sluttbrukere.

Vi ønsker å fremme sunt kosthold basert på lokale råvarer, bidra til god matkultur og måltidsglede. 
Vi vil skape forståelse for hvor maten kommer fra og hvordan den blir produsert. Vår regions 

naturmangfold med vind, hav, jord og landskap skal man verdsette høyt. 
Det er vår kulturarv vi skal ivareta.

  1. Vi vil gjøre regionens mat, kultur og natur mer synlig og tilgjengelig

  2. Vi vil dyrke frem og skape kvalitetsprodukter med særegenhet og historie

  3. Vi vil respektere og utnytte våre naturgitte forutsetninger

  4. Vi vil samarbeide i hele næringskjeden og ta i bruk innovasjon og teknologi 
   for å videreutvikle måltidsnæringen

  5. Vi vil skape bevissthet om sunt kosthold og gode måltidsopplevelser, spesielt for barn og unge 

  6. Vi vil fremme lokalmat og råvarer produsert i Rogaland – lokalt, nasjonalt og internasjonalt

  7. Vi vil forsterke vår posisjon innen gastronomi og kokkekunst

  8. Vi vil formidle med stolthet regionens mangfold av råvarer og kvalitetsbevisste produsenter 

  9. Vi vil tilstrebe etisk og kunnskapsbasert matproduksjon med en forsvarlig utnyttelse 
   av våre ressurser

  10. Vi forplikter oss til å kunne vår egen historie for å være i stand til å møte de fremtidige behov

Å slutte seg til vårt regionale matmanifest innebærer at man erkjenner disse verdiene. 
Vi vil fremsnakke, være rause og inkluderende, og vise at vi som en ledende matregion 

har evne til å samarbeide for å nå felles mål.


