Pressmeddelande, 4 september 2018

Kronfågels Minutfamilj växer – med Minutbitar
Kronfågels Minutfilé och Minutstrimlor har blivit en stor succé bland konsumenter som efterfrågar
snabba, lättlagade och goda maträtter. Nu kompletteras utbudet ytterligare med Minutbitar.
– Minutbitarna är smidiga att tillaga och varken kniv eller skärbräda behövs eftersom de är färdigtärnade.
Det är toppen när middagen ska stå på bordet snabbt och även när man vill ta hjälp av barnen att laga mat. En
produkt som passar hela familjen och som är utmärkt för till exempel grytor och soppor, säger Anna
Saverstam, marknadsdirektör på Kronfågel.
Lätt att lagas, lätt att lyckas
Med Minutbitar fortsätter Kronfågel möta en rad starka trender där
efterfrågan på god, hälsosam och hållbar mat som går snabbt att laga ökar. I
upphettad panna behöver Minutbitarna bara ett par minuter för att bli klara.
Perfekt för den som vill spara tid och lyckas med vardagspusslet. Sedan
tidigare finns Minutfilé och Minutstrimlor, vilka idag är två av den kylda
kycklinghyllans populäraste produkter.
– Vi fortsätter att utveckla kycklingkategorin med goda och innovativa produkter, för att möta nya
konsumtionsmönster. Vi brinner för att utveckla sortimentet av kvalitetskyckling från svenska gårdar, med
tydliga mervärden inom smak, hälsa och hållbarhet.
Fakta om Minutbitar
Produkten innehåller 550 gram. Den är ute i butik och har tagits in av alla stora
livsmedelskedjor. Priset är cirka 139 kr/kg.

Gå in på www.kronfagel.se för receptinspiration
För mer information kontakta gärna:
Anna Saverstam, marknadsdirektör. Tel 070 547 60 63, e-post: anna.saverstam@kronfagel.se

Kronfågel är Sveriges marknadsledande kycklingproducent. Vi producerar, säljer och marknadsför kyld, fryst och förädlad kyckling. Kronfågel ingår i
Scandi Standard som är en av de största producenterna av kycklingbaserade livsmedelsprodukter i norra Europa med ledande positioner i Sverige,
Danmark, Norge, Finland och Irland. Våra starkaste varumärken är Kronfågel, Danpo, Den Stolte Hane, Naapurin Maalaiskana och Manor Farm.
Tillsammans är vi ca 3 000 medarbetare och har en omsättning på över 7,5 miljarder SEK. Läs gärna mer på www.kronfagel.se

