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Smak på världen med svensk gårdskyckling 
Kronfågel inleder det nya året med tre smakrika kycklingprodukter. Konceptet går under 

namnet ”Smak på världen” och består av förstklassiga svenska kycklingråvaror kryddade med 

svenskarnas smakfavoriter Thai, India och Mexican. 

 

Smak på världen Thai är kycklingbitar av innerfilé kryddade med milda thaikryddor så som 

koriander och ingefära. Smak på världen India består av kycklingbitar av filé kryddade med bland 

annat spiskummin, kanel, muskot och anis. Smak på världen Mexican är ren kycklingfärs med en 

medföljande kryddpåse som innehåller bland annat cayennepeppar, kummin och paprika. 

 

- Svenskarna älskar thaimat och vi gillar att båda laga till den själva och hämta hem från 

restaurang. Men för att lyckas laga thai, indiskt eller mexikanskt krävs ett välsorterat 

kryddförråd, något man kanske inte alltid har. Våra produkter hjälper konsumenten på vägen 

då vi har tillsatt kryddblandningen. Med hjälp av enkla recept på förpackningen är middagen 

klar inom 20 minuter, säger Annicka Hultin, produktchef på Kronfågel och ansvarig för att ha 

tagit fram produkterna.  

 

Goda recept 

På respektive förpackning finns en receptfolder. I den finns tre enkla recept för en lyckad måltid. Vad 

sägs om en smakrik thaisoppa, festliga enchiladas eller en värmande kerala curry.  

 

 

   

Fakta om produkterna 

 Smak på världen Thai. Kycklinginnerfilé 84%, kryddmarinerat, 650 g, ca 85 kronor styck. 

 Smak på världen India. Kycklingfilé i bitar 84%, kryddmarinerat, 650 g, ca 89 kronor styck. 

 Smak på världen Mexican. Kycklingfärs av 100% kycklingkött. Kryddpåsen 30 g. 

Förpackningen är på  500 g, ca 38 kronor förpackningen. 

Fina recept samt recept- och produktbilder 

Nio recept, tre till vardera kycklingprodukt, är framtagna. Varje recept räcker fyra till fem personer. 

Lägg ett mejl till jenny.fridh@lantmannen.com och få samtliga recept och tillhörande receptbilder 

Produktbilder finns att ladda ner på www.kronfagel.se 

För mer information kontakta gärna: 

Annicka Hultin, produktchef, tel: 072 - 241 42 04 annicka.hultin@lantmannen.com 
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