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Markiz Tainton ny ambassadör för Kronfågel 

 
Matinspiration är en av Kronfågels viktigaste beståndsdelar i att ständigt influera människor 
till att laga spännande rätter med kyckling i rampljuset. Nu har företaget inlett ett samarbete 
med populära matkreatören Markiz Tainton som tidigare setts i program som Sveriges 
mästerkock på TV4. 
 
– Vi är väldigt stolta att kunna presentera Markiz som vårt ansikte utåt. Vi ser fram emot att 
tillsammans med henne möta vår målgrupp genom att lyfta vår passion för kyckling till en ny nivå, 
säger Susanne Zabrodsky, Marknadschef, Kronfågel.   
 
Som livsmedelsproducent vill Kronfågel inspirera till hur du på bästa sätt använder produkterna 
som finns i butiken. Att göra medvetna och hälsomässiga val i vardagen står högt upp på 
företagets agenda men man vill även visa upp vilken variationsrikhet det finns när det gäller 
kyckling. 
 
– Mat är inte bara råvaror eller recept. För mig är det lika mycket ett sätt att umgås. Kycklingrätter 
är något man kan smaksätta med alla världens smaker. Jag är extremt stolt att få jobba med ett 
varumärke som låter världens mat och människor mötas vid ett bord och bli ett med varandra, 
säger Markiz. 
 
Innovation i såväl produktutbud som ambassadörskap  
Kronfågel är ett starkt innovationspräglat företag och detta går igen i valet av ambassadör. 
 
– För oss är det viktigt att vara nytänkande vilket inte minst märks i vårt sortiment där stor del 
består av nyheter. Markiz utmanar det traditionella sättet att tillaga kyckling på och hon bidrar till 
nya och spännande smaker. Detta ökar mångsidigheten som vi älskar att se när man lagar mat 
med vår svenska kyckling, fortsätter Susanne Zabrodsky. Med Markiz som inspiratör kommer vi 
kunna tillgodose alla matlagare med innovativa och lättlagade recept som vi tror tilltalar en bred 
publik, fortsätter Susanne. 
 
Laga Markiz kycklingtaco med ananas och granatäpple 

Passa på att laga fredagsfavoriten tacos men gör något gott – byt ut din 
vanliga köttfärs mot kycklingfäs! Självklart är receptet signerat Markiz 
Tainton. Vad du behöver och hur du gör hittar du på www.kronfagel.se. 
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