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Pressmeddelande, 4 september 2018 

 
Kronfågel lanserar Kycklingjulskinka 
 

Julen närmar sig med stormsteg och en storfavorit på julbordet är julskinkan. I snitt äter vi svenskar 

otroliga 1 kilo julskinka per person. Men nu har den traditionella julskinkan fått en ny utmanare – 

när Kronfågel lanserar färdigkokt kyld Kycklingjulskinka.  

 

Den klassiska julmaten fortsätter att dominera på svenskarnas julbord och för många är julskinkan lika 

självklar som Kalle Anka. Julskinkan har en lång historia och förekom redan under vikingatiden, men det var 

först under 1800-talet den slog igenom ordentligt på de svenska julborden. * Sedan dess har den haft en 

given plats i mitten på julbordet.  

 

– Vi vet att många konsumenter önskar fler valmöjligheter och fler alternativ till de traditionella julrätterna. 

Därför valde vi att utveckla och skapa en svensk färdigkokt kycklingjulskinka, som är både hälsosam och 

god, säger Anders Ferlin, innovations- och produktutvecklingschef på Kronfågel.  

 

Fler alternativ till julbordet 

Även om den klassiska julmaten, såsom köttbullar, prinskorv, sill och Janssons frestelse, fortsätter att 

dominera är det många som efterfrågar andra alternativ. Allt fler vill äta mer hälsosam och klimatvänlig mat 

även vid jul.   

 

– Vår kycklingjulskinka är tillagad på klassiskt vis. Rimmad och färdigkokt med traditionell julskinkelake 

och färdig att äta. Griljera på klassiskt vis och servera på knäckemacka med en klick senap, fantastisk gott, 

tipsar Anders.  

 

Kronfågels kycklingjulskinka – i butik vecka 45 

 

 Kronfågels Kycklingjulskinka produceras av svensk gårdskyckling  

och tillagas här i Sverige. Den har en kötthalt på 88 procent, är 

färdigkokt och väger 900 gram. Den finns i butik från och med v.45 

och priset är cirka 139 kr/styck.  

 

 

 

 

 

 

 

För mer information kontakta gärna: 

Anna Saverstam, marknadsdirektör Tel: 070 547 60 63 e-post: Anna.Saverstam@kronfagel.se 

 

* Källa: http://julskinkejobbet.se/julskinkans-historia/  

http://julskinkejobbet.se/julskinkans-historia/

