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Så lyckas du med grillad kyckling – året runt  
– Kronfågel lanserar Gott & Grillat, perfekt grillade kycklingdelar klara att äta 
 

Varför låta kylan stoppa dig från favoriten på grillen? Med Kronfågels Gott & Grillat kan du njuta av 

färska saftiga och perfekt grillade kycklingdelar – under alla årstider. 

 

– De kryddmarinerade och grillade kycklingdelarna kan ätas både varma och kalla och passar bra med de 

flesta smaker och tillbehör. Du kan äta dem som lunch eller middag, och däremellan om du blir sugen. Till 

exempel som snacking med miniklubbor framför tv:n med några olika dipsåser eller röror, säger Karolina 

Nygren, Brand Manager på Kronfågel. 

Gjord av svensk gårdskyckling 

I serien Gott & Grillat ingår BBQ klubba, BBQ ben och Miniklubba. Alla kommer från svensk 

gårdskyckling och är grillade av våra egna grillmästare.  

– Kronfågel har ett ständigt fokus på att lyssna på våra konsumenter, utmana kategorin och driva innovation. 

Att det ska gå att äta kryddmarinerade och färdiggrillade kycklingdelar även i vintertider kändes självklart, 

och där föddes idén Gott & Grillat, säger Karolina.  

Sparar tid  

Kronfågels Gott & Grillat är enkelt och bekvämt när det ska vara gott och avslappnat på samma gång. Serien 

kommer ut i butik vecka 4.  

 

– Du slipper laga till kycklingen samtidigt som du ändå kan få en god och hälsosam måltid. Min egen favorit 

är att äta kycklingen som den är, doppad i dipp med kvarg och rökt paprika. Supergott, tipsar Karolina.  

 

Gå in på www.kronfagel.se för receptinspiration. 

 

Fakta om Gott & Grillat 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gott & Grillat BBQ Klubba innehåller två stycken klubbor, cirka 400 gram per förpackning. Priset är cirka 

47,90 kr/per förpackning 

 

Gott & Grillat Miniklubba innehåller cirka nio stycken klubbor, cirka 400 gram per förpackning. Priset är 

cirka 47,90 kr/per förpackning 

 

Gott & Grillat BBQ Ben innehåller cirka 4-5 stycken, cirka 400 gram per förpackning. Priset är cirka 47,90 

kr/per förpackning. 

 

För mer information kontakta gärna: 

Karolina Nygren, Brand Manager. Tel: 0705 86 56 99 e-post: karolina.nygren@kronfagel.se 
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