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Kronfågel lanserar glass med smak av Flygande Jacob 
Kronfågel strävar efter att driva nya innovationer och lagom till sommaren lanserar vi en svalkande 

nyhet; Kycklingglass med smak av den älskade rätten Flygande Jacob.  

 

– Barn älskar ju kyckling och glass och vi på Kronfågel vill att kyckling ska finnas i alla former. Att kunna 

erbjuda en kycklingprodukt i glasskategorin är något mitt hjärta bankar lite extra för, säger Anders Ferlin, 

Produkt- och Innovationschef på Kronfågel. 

Med smak av svenskarnas favoritkycklingrätt 

Smaken på glassen har inspirerats av det populära receptet Flygande Jacob, en kycklingrätt med bacon, 

jordnötter och banan. Nyheten är en kulglass med en fyllig smak av mör kyckling, söt banan, salta jordnötter 

och vårt egna knapriga Kycklingbacon.  

 

– Det här är en smakkombination som väcker många känslor. Vi älskar den, säger Anders.  

 

Proteinrik och fri från socker – såsom kyckling ska vara 

Glassen är, precis som kyckling, proteinrik med ett proteininnehåll på 24 gram per 100 gram. Glassen 

kommer även att innehålla naturliga råvaror och vara helt fri från tillsatt socker.  

 

– Ett populärt kycklingrecept kommer garanterat bli en populär glass, säger Anders och menar att Kronfågels 

nya produkt kommer att bli en riktig het succé i sommar-Sverige. 

 

Fakta om kycklingglassen Flygande Jacob 

Förpackningen Kycklingglass Flygande Jacob innehåller 1 liter och återfinns i de stora matvarubutikerna 

från och med vecka 20. Rekommenderat konsumentpris 35 kr/liter. 

 

Produkten kommer även att finnas i förpackningar om 5 liter för servicehandeln. Rekommenderat 

konsumentpris 23 kr/kula.  
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