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Vi vil skabe meningsfulde, velsmagende 
måltider gennem kompromisløs kvalitet og 
bevidste til- og fravalg. Vi vælger madspild 

fra og tilvælger lokale råvarer, økologi, 
dyrevelfærd, og bæredygtige fisk og skaldyr. Vi 
vælger mindre kød, mere grønt og ansvarlige 
leverandører, der lever op til FN’s verdensmål 
og de værdier, vi sigter efter. Men alt dette er 
ligegyldigt, hvis ikke maden smager hamrende 
godt. Til- og fravalg går derfor altid hånd i hånd 

med innovation, nysgerrighed og et solidt 
håndværk, for det bæredygtige måltid må og 

skal få englene til at synge.

Vi vil gøre op med forældede traditioner og 
kulturer, manglende diversitet og ulighed i hele 

fødekæden. Det er mennesker, der skaber 
uforglemmelige oplevelser, og fællesskab 
og sammenhold er afgørende, hvis man vil 
skabe forandringer. I LOCA-familien drives 

vi af stærke værdier som glæde, nysgerrighed, 
ordentlighed og en stærk vilje efter at skabe 

vigtige kulturændringer indenfor: Bæredygtig 
gastronomi, lighed mellem kønnene og 

diversitet.

Vi vil skabe rammerne for en økonomisk 
bæredygtig forretning, der kan overleve 
ved egen kraft på et kompetitivt marked 

og blive ved med at gøre en positiv forskel 
generationer frem. Vejen hertil er brolagt 

med ordentlighed og bygger på professionelt 
drevne forretninger og inddragelse af en 
kulturbærende ejerkreds blandt ledende 

medarbejdere. Medejere som igennem deres 
ledelse, engagement og begejstring er med til 

at sikre klar kommunikation, klare mål og gode 
arbejdsforhold. Hertil vil vi til enhver tid søge en 
ansvarlig produktion med et minimalt forbrug af 
energi, kemi og plastik - og maksimalt forbrug af 

vedvarende energikilder. 

Vi vil søge partnerskaber i branchen, og 
sammen være med til at skabe en sund og 
bæredygtig branchekultur. Dårlig ledelse 
skaber dårlige arbejdsklimaer og ustabile 

medarbejdere. Gennem fair løn og anstændige 
arbejdsforhold skal det være muligt at 

opretholde en work-life balance og gøre det 
attraktivt at blive i branchen igennem flere af 

livets faser.  

Vi vil skabe vækst ikke blot i vores del af verden, men også i 3. verdenslande. 
Størstedelen af de menneskeskabte problemer på verdensplan som fx klima og 

ulighed kan spores tilbage til os i den privilegerede del af verden. Vi tager vores del 
af ansvaret for at bidrage positiv til den større helhed gennem vores leverandør- og 
råvarevalg samt målrettede tiltag, der har til formål at udligne uligheder for udsatte 

grupper.
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