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ROLAND PERSSON TAR PLATS SOM VI INVESTS NYA GASTRONOMISKA INSPIRATÖR
Hotell- och fastighetsbolaget Vi Invest har knutit till sig den namnkunnige kocken Roland Persson, som nu
blir gastronomisk inspiratör för koncernens verksamheter. Roland tillträder tjänsten inför säsongspremiären på
Rökeriet på Fjäderholmarna den 4 maj.
Roland Persson är ett etablerat namn inom Stockholms restaurangvärld. Nu tar sig Roland an den nya rollen som
inspiratör för koncernens gastronomiska utveckling av nya menyer och koncept tillsammans med John Kumerius,
kökschef Vi Invest.
Roland har arbetat som kock i över 30 år och har gjort sig ett välkänt namn i branschen, inte minst för sina åtta år i
Kocklandslaget, titeln Årets kock 1990 och en rad kokböcker. Roland har arbetat på restauranger som Metropol Palais,
Operakällaren, Restaurang KB, Passagen, Berns, Franska Matsalen på Grand Hôtel och Carl Michael. Under sina år som
kökschef på Franska Matsalen på Grand Hôtel var legenden Paul Bocuse hans mentor. Roland har under senare år
arbetat som konsult bland annat på Aveqia med gourmetmatlagning och utbildningar.
– Vi är oerhört glada över att ha Roland hos oss. Tillsammans med John är
de ett dreamteam. Rolands gedigna kunskaper, passion och känsla för
kvalitet blir en viktig ingrediens då vi är en snabbväxande koncern som har
många nya projekt på gång. Inte minst AC Mariott Hotel Stockholm som
öppnar i början av nästa år, säger Helene Kugelberg, driftchef Vi
Invest.
Rolands arbetsområden inom Vi Invest är i första hand Rökeriet
på Fjärderholmarna samt det nya hotellet i Solna, AC Marriott
Hotel Stockholm. Tillsammans med kollegan John Kumerius ska
han inspirera och förfina utvecklingen av koncernens
matkoncept.

John Kumerius och Roland Persson

– Det känns väldigt roligt och jag är mycket glad för förtroendet och möjligheten. Jag och John ska nu höja kvaliteten ytterligare och blicka
framåt för att möta både befintliga och nya gäster på ett innovativt sätt, säger Roland Persson.
Varje år besöker tusentals turister, stockholmare och konferensgäster Fjäderholmarna. Rökeriet är välkänt för sitt
koncept med fisk, skärgårdsbuffé och husmanskost. Tidigare gäster kommer kunna uppleva en uppdaterad meny som
fortfarande speglar Rökeriets filosofi liksom restaurangen och uteserveringen, som också genomgått en modernisering.
Dessutom öppnar Rökeriet en deli, där gäster och besökare kan köpa med sig delikatesser hem eller för picknick på ön. I
år håller Rökeriet på Fjäderholmarna öppet från den 4 maj till den 8 september.
– Till säsongspremiären har Rökeriets meny fått en modernare touch men fortfarande med betoning på traditionell matlagning, säsongsbetonad
husmanskost och rökta skärgårdsdelikatesser. Med Rolands skarpa öga för detaljer ska vi ge våra matkoncept det där lilla extra, avslutar
John Kumerius.
För intervjuförfrågningar, ytterligare information och högupplösta bilder, vänligen kontakta:
Heléne Airijoki, presskontakt SpoilConcept, e-post: helene.airijoki@spoilconcpet.se, telefon: 073 – 385 03 19.
Vi Invest är ett hotell- och fastighetsbolag med sitt huvudsäte i Stockholm. Det ägs och drivs av Martin Hosseini och Jounan Abboud. Vi
Invest, som firade 30-årsjubileum 2018, äger idag fyra hotell i Stockholm: Hotel Bentleys Drottninggatan, Hotel Karlaplan, Hotel Gamla
Stan Skeppsbron, Restaurang Rökeriet på Fjäderholmarna samt AC Marriott Hotel Stockholm, i Ulriksdal, som beräknas öppna i januari
2020.

