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Good food better world
Boeren, ondernemers, overheid, wetenschappers en
maatschappelijke organisaties werken samen om via

De agrifood sector
is erop gericht om
beter met minder
te doen.

technologische en sociale innovaties iedere dag te
zorgen voor lekker, gezond en veilig eten dat met zorg
is geproduceerd.
Internationaal onderzoek noemt Nederland het beste voedselland ter wereld,
met het meest gevarieerde, gezonde, betaalbare en voedselrijke dieet
(Oxfam Novib, 2014). Een mooie erkenning, die ons stimuleert het iedere dag
nog beter te doen. Deze gezamenlijke ambitie die alle partijen, organisaties,
samenwerkingsverbanden, verbindt is ons motto: Good Food Better World.

Good food
Eten van hoge kwaliteit, lekker en smaakvol

Waarvan we samen genieten en wat mensen (weer) waarderen.

Eten dat veilig is

Nooit in de geschiedenis was het eten dat in Nederland wordt verbouwd en
geproduceerd veiliger. Maar ieder incident is er een teveel, en steeds vinden
verbeteringen en innovaties plaats om dit hoge niveau te handhaven.
Op andere plekken in de wereld is veilig voedsel geen vanzelfsprekendheid.
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Gezond voedsel

Hiermee bedoelen we voedsel dat ervoor zorgt dat we als individu
gezond zijn en blijven. Het ontwikkelen van producten met minder zout
en vet, het toevoegen van vitamines en mineralen. Zodat we gezond
ouder kunnen worden met een gezonde lifestyle.

Goed geproduceerd

Good Food betekent ook goed geproduceerd met respect voor
milieu en dierenwelzijn. Goed omgaan met schaarse grondstoffen.
Klimaat neutrale landbouw en een circulaire economie: grondstoffen
hergebruiken en zo weinig mogelijk reststoffen hebben. Innovatie
door smart agri & food die een preciezer en individueler aanpak
mogelijk maakt. Maar ook alternatieven voor dierlijke eiwitten zoals
de bietenburger, insecten eten en initiatieven als het algenpark en
de zeeboerderij. Daarbij willen we transparant en helder zijn over hoe
voedsel gemaakt is.

Better world
Good food met al deze facetten, zorgt voor een better world.
Een veerkrachtige wereld, met gezonde mensen. Met waardering
voor voedsel dat op een eerlijke manier wordt verdeeld zodat er
wereldwijd voldoende voedsel is. Via innovaties, onderzoeken,
netwerken, workshops en festivals willen we met Dutch Agri Food
Week het voedselnetwerk ondersteunen en nieuwe impulsen geven.

Innovaties gericht op vermindering
van het watergebruik,
het zorgen voor een gezonde
bodem, dierenwelzijn en acties
gericht op het voorkomen
van voedselverspilling.
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