


Mokkamestarit syntyi ja muovautui  
kahden villin nuoren kahvi-intohimosta. 
Itsenäinen suomalainen pienpaahtimo  

on kehittänyt suomalaista kahvikulttuu-
ria ja tarjonnut aivan uudenlaisia makuja  

kuluttajille vuodesta 1990 lähtien.  
Laadukas irtotee on ollut mukana 

yrityksen perustamisesta asti. 

Rakkaudesta 
kahviin

Mokkamestarit on erikois- 
kahvikulttuurin edelläkävijä 
Suomessa. Kulttuurin, joka 
kehittyy tiedon, taidon,  
koulutuksen ja ammatti- 
taidon myötä.

Yrityksellä on vahvat suhteet 
alan kansainvälisiin yhteistyö-
kumppaneihin. Koska erikois-
kahviala kehittyy jatkuvasti, 
henkilöstön koulutus on  
tärkeä osa toimintaamme.



Kahvia käsityönä
Arvostetut single origin -kahvit, tilakahvit ja kahvisekoitukset  
syntyvät pirkanmaalaisena käsityönä omalla paahtimolla.

Kahvit on koemaisteltu eli cupattu etukäteen. Näin  
paahtajilla on kahvilaadusta hyvä käsitys, kun kahvisäkit 
saapuvat paahtimolle. Kahvia on maailmassa monenlaista, 
mutta tuoreen vastapaahdetun kahvin tuoksu on voittamaton.

Hienoimmat Arabica-kahvilaadut kasvavat  
korkealla vuoristoissa jyrkillä rinteillä.  
Kahvimarjat on poimimisen jälkeen toimitettava 
mahdollisimman nopeasti jatkotuotantoon 
käsittelyasemille. Siellä ne käyvät läpi erilaisia 
käsittelyprosesseja, kuten washed-, natural-  
tai honey-prosessoinnin. Pavut kuivataan ja 
niistä poistetaan kuivunut pergamenttikalvo. 
Sen jälkeen pavut erotellaan vielä kertaalleen 
ennen säkittämistä.

Kahvinviljelijät kamppailevat ilmastonmuutok-
sen kourissa. Kestävämpien lajikkeiden kehitys 
on jatkuvaa ja välttämätöntä kahvinviljelyn 
turvaamiseksi tulevaisuudessakin. Etsimme  
sellaisia kahvilaatuja ja kumppaneita, joilla  
on pyrkimys kestävän kehityksen toimintaan.



Paahtaminen on tarkkakorvaisen ja haukansilmäisen työtä. Paahto- 
mestarimme osaa käsitellä taitavasti useita erilaisia paahtokoneita.  
Mokkamestareiden ensimmäinen paahtokone, nostalginen John Player 
Special Probat LP5 soveltuu muutamien kilojen erikoiserien paahtami-
seen. Suurimmalla Joper CRM-60 koneella paahdetaan isommat erät. 
Uusin kone tai perheenjäsen on Probatone 25, modernin teknologian 
viimeisin taidonnäyte. Paahtomestarimme tietää kullekin pavulle  
sopivan paahtoasteen.

Tarkkuus tuo parhaan 
paahtotuloksen

Paahtomestarimme Hannu 
Paakkinen on reissannut 
monissa kahvin alkuperä-
maissa. Hannu on pitkän 

linjan osaaja, jonka innos-
tuksen liekki kahvin- 
jalostukseen roihuaa  
edelleen vahvana. Hän 
on viettänyt vuosia 

paahtokoneen kuumuudessa,  
ja tietää minkälaista 

sitoutumista paahtotyön 
ammattilaiselta vaaditaan.



Mokkamestareiden myymälöissä asiointi  
on elämys kuten hyvä kahvikin. Asiantun- 
tevat myyjämme esittelevät ja kertovat  
mielellään eri kahvilaaduista, niiden  
eroista ja ominaisuuks ista. Mokka- 

mestareilla saa aistia kahvit, tuoksutella  
niitä ja nähdä eri paahtoasteiden erot.

Suodatinkeittimen rinnalle on tullut  
runsaasti uusia kahvinva lmistusvälineitä  
parantamaan kahvinautintoa. Kahvikau- 
poissamme on tarjolla nä itä vaihtoehtoja  
ja opastusta esim. aeropressin, chemexin 

ja pour overin käyttöön sekä eri  
menetelmiin  sopiviin kahvilaatuihin.



Mokkamestareilla tee on ollut  
mukana alusta asti - ja vuosien 

varrella suomalaisessa teekulttuurissa 
on tapahtunut huimaa kehitystä.  
Mokkamestareiden teet tulevat  

laadukkailta teetiloilta.  
Teevalikoimassamme on mustaa, 

vihreää, oolong- ja valkoista teetä 
sekä rooibosta, mate-teetä ja  

haudukkeita.

Ikivanha mystinen teekulttuuri valtaa maailmaa ja laadukas tee 
kuuluu nykyisin moderniin elämään.

Intohimo teehen on synnyttänyt oman Teetaikurit-tuotemerkin,  
joka takaa monipuoliset huippulaadut ja tuoreuden. Teetaikurit  
on synonyymi hyvälle teelle. Valikoimasta löytyy teekulttuurien  
parhaimmistoa mm. Japanista, Kiinasta, Koreasta ja Intiasta.

Intohimosta teehen



Kansainvälisesti rikasta kahvi- ja teekulttuuria 
voi opiskella ja edistää tiedolla ja koulutuksella.

Mokkamestareiden kahvikoulussa voit  
treenata ammattitason baristataitoja ja  
teen hifistelyä tai osallistua rennoille  
kotibaristakursseille, joilla opetetaan mm.  
moderneja pour over -kahvinvalmistustapoja.

Tyydytä tiedon-
janosi kahvi- ja 
teekursseilla



-  Avainlippu-sertifikaatti

-  Sertifioitu luomu- ja reilun kaupan yritys

-  Tuottajavastuunsa pakkauksistaan kantavan Ringin jäsen

-  Suora rahoitustuki Los Chiquitinesin lastenkodille Calin  
 kahvinviljelysalueelle Kolumbiassa vuodesta 2006

-  Plan-kummilapsi

-  Uusiutuvan energian käyttö paahtimolla, suunnitelmissa  
 omat aurinkopaneelit

-  Mokkamestareiden kahvipakkaukset voidaan kierrättää  
 sekajätteeseen tai energiajakeeseen, suunnitteilla on myös  
 tulevaisuudessa siirtyminen biohajoaviin pakkauksiin

-  Kierrätysaste paahtimolla on 100 %

Asiakassuhteet ja niissä onnistuminen on kaikille  
mokkamestarilaisille ykkösjuttu. Henkilöstö on  
ylpeä työskentelystään yrityksessä, jonka tasokasta  
ja ystävällistä asiakaspalvelua arvostetaan ja  
tuotteita pidetään luotettavina.

Aito innostus kahviin ja teehen näkyy  
Mokkamestareiden palvelussa.

Valmistamme tuotteita, jotka sopivat kaikille  
– riippumatta asiakkaan kahvi- tai teetietoudesta,  
-mieltymyksestä ja -osaamisesta tai kotona olevan 
laitteiston tasosta.

Kannustamme rohkeasti kokeilemaan erikoiskahvia.

Muita eettisiä valintoja Arvot – Näistä innostumme

Laadukkaiden ja eettisten erikoiskahvien hankkiminen on 
Mokkamestareille jatkuva prosessi. Teemme yhteistyötä  
kumppaneiden kanssa jotka ovat sitoutuneet eettisyyteen  
ja pystyvät takaamaan meille jäljitettävyyttä ja läpinäkyvyyttä. 

Mokkamestareiden sydäntä lähellä on erityisesti naiset  
kahvinviljelyalalla. Valikoimassa on säännöllisesti useita 
naiskahviviljelijöiden laatuja monista eri projekteista,  
jotka voimaannuttavat naisia alkuperämaissa.

Tärkeitä valintoja



#locallyroastedlocallyowned
Kannet: Cocoon Offset 250 g/m2, sisäsivut: Cocoon Offset 160 g/m2. 
Cocoon Offset on 100% puuvapaasta kierrätyspaperista valmistettu 

offsetpaperi. Tuote täyttää joutsenmerkkivaatimukset. 

Tähän tulee myös kirjapainon 
käytössä olevat ympäristömerkit.

Seuraa meitä Facebookissa,  
Instagramissa ja YouTubessa

KAHVI- JA TEEKAUPPA / KAHVILA
Verkatehtaankatu 9, 33100 Tampere 
Puh. 050 453 5203
Kauttamme myös kahvilaitteet  
ja myllyt.

MOKKAMESTARIT OY
Kuukuja 8 E, 33420 Tampere
puh. 03 253 0145
paahtimo@mokkamestarit.fi
www.mokkamestarit.fi
verkkokauppa.mokkamestarit.fi

PAAHTIMO / MYYMÄLÄ
Kuukuja 8 E, 33420 Tampere 
Puh. 03 253 0145
paahtimo@mokkamestarit.fi

Haluatko 
jälleen-
myyjäksi?
Ota yhteyttä!


