
	  
	  
	  
PRESSMEDDELANDE	  den	  2	  september	  2015	  
	  
Vegansk	  fine	  dining	  pop-‐up	  till	  Rönninge	  i	  oktober	  
	  

	  
	  
För	  att	  uppmärksamma	  Vegetariska	  världsdagen	  gästar	  vegetariska	  pop-‐up-‐
restaurangen	  TENZO	  Villa	  Talliden	  i	  Rönninge,	  söder	  om	  Stockholm,	  den	  1-‐3	  oktober.	  
Det	  kommer	  att	  erbjudas	  en	  avsmakningsmeny	  i	  nio	  serveringar	  där	  alla	  ingredienser	  
kommer	  från	  växtriket.	  	  
	  
–	  Ända	  sedan	  jag	  blev	  vegetarian	  för	  tjugo	  år	  sedan	  har	  jag	  arbetat	  för	  att	  öka	  medvetenheten	  
och	  intresset	  för	  bra	  och	  spännande	  grönsakskompositioner,	  säger	  den	  prisbelönade	  kocken	  
Anders	  Ramsay	  som	  tagit	  initiativet	  till	  eventet	  tillsammans	  med	  Villa	  Tallidens	  ägare	  John	  
Berglund.	  	  
	  
Anders	  Ramsay	  kommer	  ursprungligen	  från	  Rönninge	  och	  har	  drygt	  25	  års	  framgångsrik	  karriär	  
i	  Sverige	  och	  Europa.	  Han	  blev	  Årets	  gröna	  kock	  redan	  1998,	  har	  bland	  annat	  under	  flera	  år	  
ansvarat	  för	  den	  vegetariska	  menyn	  på	  Nobelfesten,	  och	  vann	  tidigare	  i	  år	  The	  vegetarian	  chance	  
–	  en	  internationell	  kocktävling	  i	  Milano.	  TENZO	  är	  Anders	  senaste	  projekt.	  	  
	  
–	  Fler	  människor	  blir	  vegetarianer	  och	  efterfrågan	  på	  vegetarisk	  gourmetmat	  ökar.	  	  Enkel,	  färdig	  
vegetarisk	  vardagsmat	  kommer	  att	  bli	  ännu	  vanligare.	  Den	  röda	  tråden	  i	  den	  här	  utvecklingen	  är	  
en	  medvetenhet	  om	  vilken	  roll	  maten	  spelar	  i	  samhället,	  för	  miljön,	  ekonomin	  och	  hälsan,	  säger	  
Anders	  Ramsay. 
 
–	  Jag	  hoppas	  att	  både	  veganer,	  vegetarianer	  och	  blandätare	  vill	  komma	  och	  uppleva	  en	  
spännande	  helkväll	  i	  växtrikets	  tecken.	  
	  
	  
	  
Kontaktpersoner:	  
Anders	  Ramsay,	  tel:	  073-‐640	  13	  84,	  e-‐post:	  	  ramsayanders@gmail.com	  
John	  Berglund,	  Villa	  Talliden,	  tel:	  073-‐352	  33	  19,	  e-‐post:	  info@talliden.se	  
	  
Pressbilder:	  www.talliden.se/press	  
	  
Villa	  Talliden	  med	  ägaren	  och	  köksmästaren	  John	  Berglund	  i	  spetsen	  är	  lokalkrogen	  i	  Rönninge,	  strax	  söder	  
om	  Stockholm,	  som	  allra	  helst	  använder	  de	  råvaror	  som	  finns	  inpå	  knuten	  i	  sin	  matlagning.	  Mats-‐Eric	  Nilsson	  
(Äkta	  vara)	  listar	  i	  sin	  senaste	  bok	  Villa	  Talliden	  som	  en	  ljuspunkt	  bland	  restauranger	  i	  Sverige,	  för	  att	  de	  tar	  
hand	  om	  sina	  lokala	  råvaror.	  www.talliden.se	  
	  
Villa	  Talliden,	  Box	  2030,	  144	  02	  Rönninge.	  Info@talliden.se,	  www.talliden.se	  


