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Medaljregn för Kronfågel i Chark SM 

Med fokus på innovation har Kronfågel under de senaste åren tagit en allt större plats i charkhyllan. 

Ett arbete som nu gett bra resultat när Kronfågel kammar hem 15 medaljer i Chark SM; fem guld, 

fem silver och fem brons.  

 

Att få medaljer av kunniga personer i branschen visar att Kronfågels charkprodukter, med det goda 

kycklingköttet, är av hög kvalitet. Vi står oss väl i konkurrensen vad gäller kvalitet men även smak, struktur 

och utseende i jämförelse med de traditionella charkprodukterna som finns på marknaden.  

 

– Kronfågel vill hjälpa konsumenten göra fler hälsosamma och hållbara val och har länge satsat på 

innovation. På detta sätt kan Kronfågel erbjuda en mängd charkprodukter med kyckling som råvara. Vi är 

extra glada över guldmedaljen för vår innovation Kycklingjulskinkan, säger Anders Ferlin, Innovationschef 

på Kronfågel, som är mycket stolt över sina duktiga kollegor. 

 

Chark av högsta kvalitet 

I Chark SM utses Sveriges bästa charkuterier, vilket ska göra det enkelt för konsumenten att välja produkter 

av högsta kvalitet. Tävlingen är öppen för charkuterier som är tillverkade i Sverige och säljs på den svenska 

marknaden. Över 750 charkuterier tävlar i 17 olika produktklasser. 
– Vi på Kronfågel är förstås oerhört stolta och glada över detta regn av medaljer. Vi vill inspirera alla i 

Sverige att välja vår goda, hälsosamma och klimatvänliga kyckling oavsett tillfälle. Att vinna utmärkelser är 

verkligen en belöning för allt hårt arbete av alla i hela värdekedjan, säger Anders. 

 

Kronfågel fick medaljer för följande produkter:  

 

Guldmedalj 

Kycklingjulskinka  

Gott & Grillat BBQ Kycklingben 

Minutkyckling Caesar Stekt & Skivad 

Minutkyckling Peppar & Paprika 

Kycklingmiddagskorv 

Silvermedalj 

Gott & Grillat BBQ Kycklingklubba 

Minutkyckling Classic Stekt & Skivad 

Minutkyckling BBQ Stekt & Tärnad 

Kycklinggrillkorv Ost & Kycklingbacon 

Kycklinggrillkorv Chorizo 

Bronsmedalj 

Kycklinggrillkorv Klassisk 

Kycklingwienerkorv 

Kycklingprinskorv  

Kycklingbacon (skivad) 

Ekologisk Middagskorv (strimlad) 

 

För mer information kontakta gärna: 

Anders Ferlin, Innovationschef, Kronfågel. Tel: 0724 02 38 90 e-post: anders.ferlin@kronfagel.com 


