Super Avisen

16. august 2007

Højers øko-pølser er en
fantastisk smagsoplevelse
Med hele tre produkter i Hall of Fame og to Superprodukter
har Højer Pølser fået et af årets bedste testresultater
Den gamle sønderjyske hæderkronede slagtervirksomhed
Højer Pølser, der i forvejen har
modtaget adskillige fornemme

priser og udmærkelser for sine
produkter er nu parat til at
profilere sig stærkt på det økologiske marked med et nyt

økologisk pølsesortiment, der liernes kommentarer med
henvender sig til hele familien. karaktererne i parentes:
Her kommer forbrugerfami- AF: GITTE ACKERMANN

Økologisk
Farmersalami

Annonce

18

(gennemsnit 5,5)
Familien Verland (5): - Det er
en meget god og krydret spegepølse med en let blød konsistens. Smagen er let røget og
mild. Hvad vi vil kalde en børnevenlig spegepølse.
Familien Petterson (5): Ualmindelig mild og behagelig smag i denne spegepølse. Fint røget med en
mild og god eftersmag. En
ØKOLOGISK
spegepølse, som alle i famiFARMERSALAM
I
lien synes om.
Familien Polack (6): Alle tiders gode spegepølse med en meget god let
saltet smag og en mild
smag af røgning. Delikat blød konsistens. Vi
er utrolig glade for disse økologiske produkter fra Højer, det
er kvalitet.
Familien Vinther (5): - Denne Farmersalami smager rigtig godt på et stykke godt brød fra bageren. Den er godt
krydret og der er fine peberkorn i, der gør smagen rigtig god.
Flot økologisk produkt.
Familien Brinck (5): - Meget velsmagende fast pølse med
en behagelig krydret smag og med en rigtig dejlig let røget
eftersmag.
Familien Gogtaph/Larsen (6):- Utrolig god let røget spegepølse med en fin let blød konsistens. Godt krydret og med
fine peberkorn i. Kan nydes på alle tider af døgnet.
Familien Wessel (6): - Velsmagende og velkrydret spegepølse med en ualmindelig god eftersmag. Smager herligt både
på et stykke groft rugbrød og et stykke lækkert hjemmebagt
franskbrød.
Alice Frederiksen (6): - Det er nogle rigtig gode økologiske pølser, hvor man smager at der er brugt kvalitetskød til
fremstillingen. Smagen er fyldig og velkrydret. Også en utrolig flot emballage til alle pølserne med gode forbrugeroplysninger.
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(gennemsnit 5,63)
Familien Verland (6): - Ualmindelig velsmagende og godt krydret oksespegepølse fra Højer. En fedtfattig god og yderst lækker pølse, der yder modstand når man bider i den. En sikker
topscorer.
Familien Petterson (5): - Absolut en meget velsmagende spegepølse med en god fast konsistens. En spegepølse, som alle i
familien synes om.
Familien Polack (6): - Meget delikat og god smag af oksekød. Tilpas saltet og fint krydret. Smager rigtig godt på frokostbordet med et groft stykke rugbrød til.
Familien Vinther (6): - Ualmindelig lækker kødfuld spegepølse, hvor der er noget at bide i. Rigtig godt og mildt krydret, og man fornemmer, at der er meget godt oksekød i den.
Bestemt også et ekstra plus fordi den er økologisk.
Familien Brinck (6): - Det er en meget fin spegepølse, hvor
den gode smag af oksekød trænger fint igennem. Eftersmagen er rigtig god og pølsen er flot krydret.
Familien Gogtaph/Larsen (5): - Spegepølse er altid eftertragtet
på frokostbordet eller i madpakken. Denne økologiske spegepølse er kødfuld og fint krydret. Smager rigtig godt på et
stykke franskbrød med lidt peberfrugt på.
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Familien
Wessel (5): - Helt sikkert en
meget velsmagende og kødfuld
spegepølse, som også er lækkert
krydret. Det er et godt økologisk
produkt.
Alice Frederiksen (6): - Jeg synes
rigtig godt om denne økologiske spegepølse. Den er fuld af
godt kød og den smager til topkarakter. Smager skønt på et
stykke hjemmebagt lunt rugbrød.

Chefredaktør

Økologik Mortadella
Kødpølse

Økologisk
Salami Periyar

Økologisk
Frokostpølser

(gennemsnit 5,0)

(gennemsnit 5,38)

(gennemsnit 5,25)

Familien Verland (5): - Meget fint krydret kødpølse. Et sikkert hit hos husets 7
årige dreng. Meget godt alternativ til den
almindelige kedelige kødpølse i handlen.
Familien Petterson (5): - Velsmagende og godt krydret
kødpølse som alle i familien
synes om. Rigtig god i madpakken eller på brødet som et lille mellemmåltid.
Familien Polack (5):- En lidt
traditionel kødpølse med en
rigtig god krydret smag.
Bestemt en pølse som famiØkologi
liens børn synes om.
Mortadella Køsk
dpølse
Familien Vinther (5):- Smagen er som den skal være i
HØJER PØLSER
en kødpølse. God og krydret. God skærefast.
Familien Brinck (5):Absolut en meget lækker
kødpølse med en rigtig god og krydret smag. Konsistensen er god og skærefast. Eftersmagen delikat. En kødpølse, der ikke virker så fed som andre kødpølser i handlen.
Familien Gogtaph/Larsen (5): - Flot og velkrydret kødpølse som virker mager i det. Smager rigtig godt på et godt stykke hvidt brød.
Familien Wessel (5): - Bestemt en god og mildt krydret
kødpølse som alle i familien synes om.
Alice Frederiksen (5): - Denne kødpølse minder mig om
barndommens kødpølse. Velkrydret og meget velsmagende med en lækker eftersmag.

Familien Verland (6): - En pølse, der er godt krydret. Fedtfattig
og utrolig velsmagende. Smager
super sammen med et stykke italiensk ost.
Familien Petterson (5): - God
krydret pølse med en helt tilpas
smag, der ikke er for stærk i smagen.
Familien Polack (6): - En god
og meget fint krydret pølse,
som er helt tilpas røget. Smagen af peber er ikke for dominerende. Flot økologisk pølse, som vi er faldet helt for.
Familien Vinther (5): - Mild
og rund i smagen. Ikke for
ØKOLOGISK
dominerende smag af peber.
SALAMI PERIYA
R
Absolut en pølse, som alle i
familien kan spise.
Familien Brinck (5): - Rigtig velkrydret og velsmagende salami med peber i.
Smagen er dog ikke voldsom af peber,
så alle kan lide den.
Familien Gogtaph/Larsen (5):- En salami, der smager godt
af peber uden at det bliver for meget. God skærefast pølse
til et stykke rugbrød.
Familien Wessel (5): - Ualmindelig velkrydret god salami
med en tilpas mængde peber. God og skærefast pølse med
skiver, der ikke er for dominerende store. Flot emballage.
Alice Frederiksen (6):- Utrolig lækker salami fra Højer, som
jo er kendt for at lave fine pålægsvarer. Smagen er god og
ikke for stærk. Smager fortrinligt sammen med et lidt neutralt ciabattabrød.

Familien Verland (5): - Rigtig gode
frokostpølser som er godt krydret og
med et meget lækkert sprødt skind.
Familien Petterson (5): - Velsmagende pølse både til pande og grill.
Smagen er god og skindet er delikat sprødt. En super pølse.
Familien Polack (6): - Det er en
super god frokostpølse. Den er godt
krydret og let saltet. God
fast konsistens, og man tygger ikke på skindet til sidst.
En pølse til topkarakter.
Familien Vinther (5): Rigtig god smag er der i denne økologiske frokostpølse
fra Højer. Let smag af muskat og andre gode krydderier. Skindet er fint sprødt
efter en tur på grillen.
Økologisk Frok
ostpølser
Familien Brinck (5): God fast pølse med masHØJER PØLSER
ser af smag. Måske en
anelse mere tør end vi er
vant til i frokostpølser.
Lækkert skind.
Familien Gogtaph/Larsen (5): - God og velkrydret pølse til sommerens grillfester. Masser af smag og absolut et herligt sprødt skind.
Familien Wessel (5): - Velsmagende frokostpølse som er
fint krydret og let salt. Smager godt som traditionelt tilbehør til hotdog brødet.
Alice Frederiksen (6): - Rigtig god smag er der i disse pølser fra Højer. Fine produktinformationer på emballagen, velegnet til mælke og gluten allergikere. Et super flot produkt.
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2= Kunne have været bedre, 3= Acceptabel, 4= God, 5= Meget god, 6=
Fremragende. Ved en gennemsnitskarakter på 4,75 eller derover udnævnes
produktet til Superprodukt og ved 5,30 kommer produktet i Hall of Fame.
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