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En sejrsvant pølse vandt
MESTERSKABER: Det

kun blevet reguleret lidt i forhold til dengang – eksempelvis, når lovgivningen har krævet, at der kom mindre salt i.
– Og så er den nok knap så
fed, som den var i sin tid, siger Jan Müller, der uden at afsløre opskriften kan fortælle,
at der både er jamaica-rom og
hele gule sennepskorn i pølsen.

var som bekendt Højer Pølsers sønderjyske
spegepølse, der løb af
med sejren i de kommunale mesterskaber.
Pølsen tilberedes efter
samme opskrift som
for 113 år siden.

Sønderjysk finale

Af Lone Rytter
Tlf. 7211 4057, lry@jv.dk

HØJER: Jan Müller, der er
den ene halvdel af Højer Pølser, er rigtig godt tilfreds
med, at det var forretningens
sønderjyske spegepølse, der
scorede flest point og dermed
løb af med sejren, da der onsdag aften var kommunemesterskaber i spegepølse i
Skærbæk Fritidscenter.
– Det var jo forbrugerne,
der talte, og det er det allervigtigste for os, siger Jan
Müller.
Han fortæller, at fordi forbrugernes mening er så vigtig, så bliver der lyttet rigtig
meget til, hvad de siger hen
over disken.
– Men vi lytter også til,
hvad kunderne siger til hin-

Jan Müller glæder sig til at deltage i de sønderjyske mesterskaber i spegepølse efter at have vundet kommunemesterskaberne med
forretningens sønderjyske spegepølse – i øvrigt den, som også prins Henrik fik et eksemplar af ved besøget i juli.
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anden inde i butikken, for her
kommer sandheden frem, siger slagtermesteren, der ind i

mellem har justeret lidt i de
forskellige opskrifter alt efter
kundernes vurdering.

Den opskrift, som forretningens sønderjyske spegepølse bliver tilberedt efter, bli-

ver der dog ikke ændret på.
Opskriften har efterhånden
113 år på bagen, og den er

Førstepladsen i konkurrencen betyder, at pølsen fra Højer nu skal konkurrere om at
blive den bedste spegepølse i
hele Sønderjylland, og det afgøres lørdag den 28. august,
hvor den skal konkurrere
mod de bedste spegepølser
fra Sønderborg, Aabenraa og
Haderslev Kommuner.
– Det glæder jeg mig da til,
og selvfølgelig håber jeg, at vi
vinder. Man deltager jo i en
konkurrence for at vinde, siger Jan Müller, der ikke er
helt uvant med stå øverst på
skamlen, da Højer Pølser
gennem tiderne har fået over
200 medaljer for deres produkter.
Den sønderjyske spegepølse er en af dem, der har hevet
allerflest præmier i hus, og
som Jan Müller siger, så er
det en af forretningens flagskibe.
– Så den værner vi om.

Sætpris

Hjørnesofa

13.999,-

London 3+2 pers.
pers. sofa
a i sort semianilinn læder.
Sætt 3+2 pers. 13.999,S
13 999 Spar
S
2 999
2.999,-

9.999,-

Bellamy hjørnesofa med hvilemodul monteret med okselæder
og sort
sorte ben. Smart design og lækkert komfort L288 x B212 x H82
cm. Fås
cm
Fås o
også spejlvendt og sort læder 9.999,-

Sovesofaer fra

2 stole +
skammel

998,-

9.999,-

Kæmpe udvalg i sovesofaer fra kr. 998.-

Mars Drejestol betrukket med sort
bøffellæder overalt og træsokkel i ubehandlet eg eller bøg. 2 stole i standardstørrelse + 1 fodskammel 9.999,-

Vi har Sønderjyllands største udvalg i senge ... også din favorit!
ZenZell 1102 Boxmadras
Dobbeltfjedret boxmadras
med 230 stk. LFK fjedre pr. m2,
Nederste lag af 150 minifjedre pr. m2. Ekskl. ben.

2 stk.
boxmadras

4.998,-

ZenZell 2303/30 Elevationssæt
Vendbar madras med 5-zonet pocketfjedre.
Elevationsbund med polstret ramme ilagt motorbund med 28 lameller. Ekskl. ben.Top med 40 mm
antibakterielt ZO+ skum eller 25 mm latex med
hvidt vaskbart strikbetræk (600)

UDSALG

90 x 200 cm 2 stk. 4.998,140 x 200 cm pr. stk. 3.998,-

90 x 200 cm pr. stk. 5.999,- 2 stk. 9.998,140 x 200 cm pr. stk. 8.998,-

Elevationssæt

9.998,-

