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Fler goda och enkla måltidslösningar när Pärsons lanserar tärnad grillkyckling  
 
Förutom att erbjuda ett brett utbud inom smörgåsmat vill Pärsons skapa fler måltidsalternativ som 
förenklar människors vardag. Därför lanseras nu tärnad grillkyckling som komplement till det 
befintliga strimlade sortimentet. Tärnad grillkyckling är färdiglagad och kan användas i såväl wraps 
som i sallader och pastarätter. 
 
Med vetskap om människors stressade vardag och komplexa livspussel vill Pärsons inspirera till enkla och 
goda måltidslösningar som går snabbt att tillaga med bara några få råvaror. Förutom ny 
förpackningsdesign, som tydligt visar vad produkterna kan användas till, utökas nu det befintliga 
sortimentet – rökt skinka och rökt kalkon - med produktnyheten tärnad grillkyckling.  
 
− Det bästa med våra strimlade och tärnade produkter är att de tillsammans med ett fåtal ingredienser 

snabbt och enkelt kan skapa den perfekta lunchen, mellanmålet eller middagen. Maträtter som 
sallader, pastarätter, pizza, wraps med mera är både goda och enkla att tillaga, även för barnen. Att 
vi nu ökar vårt utbud med tärnad grillkyckling känns helt rätt då vitt kött anses både nyttigt och 
hälsosamt samtidigt som det passar bra till många, olika maträtter, säger Malin Lindqvist, Product 
Manager Cold Cuts HKScan.  

 
Den uppdaterade produktportföljen inom Pärsons strimlade och tärnade sortiment hittas i 
dagligvaruhandeln från och med vecka 5. Rekommenderat butikspris för tärnad grillkyckling är cirka 24.90 
kr. 
 
Pärsons strimlade och tärnade sortiment består av: 
Strimlad rökt skinka 180 g 
Tärnad rökt kalkon 160 g 
Tärnad grillkyckling 160 g 
 
För ytterligare information och produktprover kontakta:  
Malin Lindqvist, Product Manager Cold Cuts HKScan.  
Telefon: +46 (0) 709 72 27 73 
Malin.Lindqvist@hkscan.com 
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Pärsons är en av Sveriges ledande producenter av pålägg med produktion i södra Sverige på anläggningar som rankas 
som några av de mest moderna i Europa. Av de närmare 80 olika påläggssorterna som Pärsons erbjuder är Tunna skivor 
Sveriges mest sålda pålägg. Pärsons ägs av HKScan. 
 
HKScan är Nordens ledande köttexpert. Vi säljer, marknadsför och producerar högkvalitativa och ansvarsfullt 
producerade produkter av gris, nöt, kyckling och lamm liksom charkvaror och färdigmat under starka varumärken. De 
mest kända varumärkena i Sverige är Scan och Pärsons. Våra kunder finns inom detaljhandeln samt food service-, 
industri- och exportsektorerna. Våra hemmamarknader utgörs av Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi 
exporterar produkter till ca 50 länder. År 2014 hade HKScan en omsättning på cirka 2,0 miljarder euro och omkring 7 
700 anställda. 

 


