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LIDT OM VORES KAFFE

KAFFE ER VORES VISION
- DET BÆREDYGTIGE MENNESKE VORES VISION



Styrke:
Syre:
Sødme:

Passer til: 

EEsspprreessssoo  oogg

FFiilltteerrkkaaffffee

MOKKAHOUSE er et værdibaseret kaffehus, med bæredyg-
tige kaffeløsninger til private, erhvervsløsninger til virksom-
heder, det offentlige, til retail og Coffee in shop løsning. 

Vi tror på mangfoldighed og elsker diversitet. Derfor laver vi 
forskellige in-house blends af vores kaffer som passer per-
fekt til hver enkelte årstid eller den enkelte bryggemetode. Vi 
værner om os selv, som menneske, om dig som kunde, samt 
om vores alle sammens klode. Alle vores bønner speciality 
kaffer og de vælges udelukkende ud fra aspekter som smag, 
kvalitet og bæredygtighed. Rainforest alliance og økologi er 
en naturlighed i vores sortiment.

Gennem vores ristning kan vi komme tættere på både kaf-
fenørden, og det almindelige menneske, som gerne vil have 
en god kvalitets kop kaffe, der er lavet med hjertet fra start til 
slut. 

Vi stræber efter at frembringe de mest fremherskerende 
noter fra lige nøjagtig det land som bønnerne kommer fra. 
Derfor kalder vi også vores kaffer navne som Brasilien eller 
Etiopien, men da vi også hylder diversitet og gerne vil give 
jer en helt speciel kaffeoplevelse, har vi også kreeret nogen 
fantastiske blends, der får kaffen til at passe godt til den en-
kelte bryggemetode. Krigeren som er et barn af Brasilien og 
Uganda er f.eks fabelagtig til Espresso og Mafia, der er god 
til filterkaffe, kommer, fra Columbia og højsletterne i Minas 
Gerais, Brasilien.

Vi rister sæsonkaffer, hvor vi bliver inspireret af årstiderne og 
prøver at frembringe de noter som gør sig gældende. Det er 
eksempelvis blomster og friskhed til foråret eller nødder og 
chokolade i efteråret, hvor der er mere plads til fordybelse, 
mens vinden rusker i træerne.

Bæredygtighed for os er en tilstand af 
“BALANCE”

ELITE SERIE 

Denne økologiske og omfavnende kaffe med 
god fyldighed, der er et godt sted at starte og 

nyde rejsen igennem specialkaffe. Den har 
noter af mørk chokolade, modne blommer og 

valnød. 

COLOMBIA ØKO

KLIK på billedet for at 

læse mere

https://www.mokkahouse.dk/kaffeboenner/ristede-kaffeboenner/colombia-okologisk/
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ELITE SERIE 

Med jævn fyldighed repræsenterer den mang-
foldighed. Det går fint i tråd med Brasilien som 
det land i verden, der producerer flest kaffebøn-
ner på verdensplan. Kaffen er en klassisk bred-
hoftet kagebasker med noter af mælkechoko-

lade, hasselnødder og karamel.

Bønnerne kommer fra Kayanza i det nordlig 
Burundi, hvor kaffeplanterme er placeret højt 
i rig og vulkansk jordbund. De gode vækstfor-
hold skaber kaffebønner af høj kvalitet. Risten 

understøtter elegancen ved denne bønne, med 
flot balance mellem syre og sødme. Noter af 

friske mandariner, mørk chokolade og flygtig 
lakrids. 

COLOMBIA ØKO BRASILIEN BURUNDI

KLIK på billederne for 

at læse mere

https://www.mokkahouse.dk/kaffeboenner/ristede-kaffeboenner/brasilien/
https://www.mokkahouse.dk/kaffeboenner/ristede-kaffeboenner/burundi/
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OOgg  kkoollddbbrryygg

Etiopien menes at være moderland, og kaffen 
herfra er let genkendelig. Vores etiopiske kaf-
fe er ristet lyst og placeres derfor i den absolut 

fine ende i floral stil. Med noter af altheabol-
cher, citrus og hvid peber kombineret med en 

langbenet flot syre og let bitterhed, er det en af 
husets favoritter. 

Acatenango er navnet på en vulkan der ligger 
godt 70 km. vest for Guatemala City. Kaffen er 
økologisk og blød i munden med noter af frisk 

mandarin, mælkechokolade og marcipan.

ETIOPIEN ØKO GUATEMALA ØKO 

KLIK på billederne for 

at læse mere

https://www.mokkahouse.dk/kaffeboenner/ristede-kaffeboenner/etiopien/
https://www.mokkahouse.dk/kaffeboenner/ristede-kaffeboenner/guatemala/
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GUATEMALA ØKO

Espresso Crema er et varmt og imødekom-
mende blend, inspireret af klassisk italiensk 

espresso. Kaffen har noter af Bastogne, Tørret 
Figen og Hasselnødder. Den har medium mod 
tung fyldighed, med en afbalanceret syre til at 

bære sødmen. Den kan drikkes sort, men er 
også velgenet til mælkebrug. Crema er blandet 
før rist og er et blend af 50% Brasilien, 20% Co-

lombia, 20% Etiopien og 10% Uganda (Robusta). 

Espresso Loke er et mere frisk espresso udtryk, 
hvor syren som rygrad, skaber et flot modspil 
til mælkebaserede kaffer. Med medium-tyn-

gde og et saftigt udtryk, går denne kaffe flot til 
flødeskumskagen. Noter af grøn peber, ristet 
brød og stadig sødmefuld afrunding. Loke er 
et blend af 50% Brasilien, 25% Etiopien og 25% 

Colombia. Bønnerne er blandet efter rist. 

CREMA ESPRESSO LOKE ESPRESSO

KLIK på billederne for 

at læse mere
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Sensuel kaffe kan bruges til espresso og filterkaffe og 
har god fyldighed. 

Den er sødmefuld og blød, men besidder også en mål-
rettet syre der giver et godt modspil til mælkedrikke. 
Den har noter af karamel, nødder og mælkechoko-

lade, har en lang eftersmag og afbalanceret bitterhed. 
Sensuel er 100% økologisk Mexico.

SENSUEL - ØKO

REVOLUTIONS SERIE 

Passer til: 
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ffiilltteerrkkaaffffee

KLIK på billedet for at 

læse mere

https://www.mokkahouse.dk/kaffeboenner/billig-kaffe/21-fairtrade-espresso/
https://www.mokkahouse.dk/kaffeboenner/
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Krigeren er ristet til espresso, og er vores 
mørkest ristede kaffe.  Det er et blend af 85% 
Brasilien og 15% Uganda (Robusta) Krigeren 

Espresso har noter af modne kirsebær, tobak, 
røg og karamelliseret sukker. 

Mafia er ristet til filterkaffe, med god kraft.Det 
er en blanding af 90% Colombia og 10% Brasil-
ien, til at give kaffen dybde og kompleksitet. 

Den har en mellemlang eftersmag og tør afslut-
ning med noter af tørret figen, frisk citron og 

mandler. 

KRIGEREN MAFIA

REVOLUTIONS SERIE 

KLIK på billederne for 

at læse mere

https://www.mokkahouse.dk/kaffeboenner/billig-kaffe/20-espresso-french-roast/
https://www.mokkahouse.dk/kaffeboenner/billig-kaffe/1-columbia/
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Kaffen er sødmefuld, rund og fyldig, men med 
en fin syre til at brede noterne ud. Bønnerne er 
blandet før rist og er et blend af 54% Brasilien, 
33% Colombia og 14% Uganda (Robusta). Den 
har balanceret bitterhed og lang eftersmag 

med noter af tobak, røg og en snert cedertræ. 

Savner du forandring, så tag en stund væk 
fra verden omkring dig og nyd denne kaffe.
Blød og fyldig med noter af mælkechoko-

lade, modne blommer, bagte hasselnødder og 
en snert af cornflakes. En målrettet syre der 

står fast fra start til slut, som spiller godt mod 
cremetheden. Mellemlang eftersmag.

PASSION EVOLUTIONSKAFFE - ØKO

KLIK på billederne for 

at læse mere

https://www.mokkahouse.dk/kaffeboenner/billig-kaffe/10-santos/
https://www.mokkahouse.dk/kaffeboenner/billig-kaffe/14-okologisk-blend/


Der findes et utal af forskellige sorter, anslået tal er 15.000 
forskellige arter, dog kun et par hundrede der bruges til 
kaffeproduktion. Når vi taler kaffesorter er der 2 hovedsort-
er; nemlig Arabica og Robusta. De kan vel betragtes som 
Adam og Eva, der er kommet mange undersorter ud af 
disse to, deraf alle de forskellige arter i den store kaffefam-
ilie.

Robusta er let at dyrke, mere resistent overfor sygdomme, 
giver stort afkast og indeholder lidt mere koffein end Ara-
bica. Robusta kan vokse i flere forskellige højder og tem-
peraturer, som gør den lettere at arbejde med. Denne sort 
anvendes i en del mere kommerciel kaffe, og anses ikke 
for at være nuanceret nok i smagnoterne til at være spe-
cialkaffe.

Arabica er derimod mere sart og giver et mindre afkast, 
og vokser bedst over 900 meters højde. Her er der varme 
dage og kolde nætter, der giver en langsom og stabil mod-
ning, der skaber mere komplekse kaffebær. Siden Arabica 
er mere sart og modtagelig overfor sygdomme, må mange 
kaffefarmere tage kreative midler i brug, for at holde kaf-
feplanten glad og i live. Nogle indgår et samarbejde med 
biavlere, hvor idéen er, at bierne bestøver planterne og 
holder dermed insekter væk.

At riste kaffebønner er en i sig selv en enkel proces, såvel 
som kaffe er en enkel drik. Men indenfor begge dele er der 
et hav af nuancer.

Kaffebønnerne kan ristes på en pande, som de praktiserer 
i kaffens hjemland Etiopien. Bønner kan ristes i ovnen, og 
selvfølgelig på en professionel rister i forskellige størrelser. 
Når vi rister kaffebønner er der en række parametre at 
skrue på. Når vi får de grønne kaffebønner hjem, indehold-
er de mellem 9-12% fugt. Første del af ristningen består af 
tilførsel af varme, så bønner afgiver den sidste mængde 
fugt. 

Bønnen skifter farve fra grøn til hvid til gul og til kanel-
brun. Så kommer det berømte tidspunkt, når bønnen 
“popper”, herefter er tiden en afgørende faktor for, hvor 
mørk eller lys kaffen bliver ristet.  

Densiteten af kaffebønnerne er hvor “tæt” bønnen er. 
Dette betegner fylde over størrelse. Altså kan en lille kaf-
febønne veje mere end en stor, da den indeholder flere 
molekyler og andet, og dermed er tungere. Så er den-
siteten højere. Det fortæller noget om, hvor hurtigt varmen 
modtages af bønnen. Hvis den er tæt, tager det længere 
tid før varmen når helt ind i bønnen, hvorimod en større 
bønne, der er mindre tung, er mere modtagelig overfor 
varme, og når hurtigere ind i det inderste i bønnen. 

Det kan fortælle dig noget om hvordan kaffen skal ristes, 
nemlig hvor stor en mængde varme der eksempelvis skal 
tilføres i starten af et rist.

Læs mere nedenfor om et udpluk af vores  grønne bønner.

GRØNNE KAFFEBØNNER 



Fakta

Provins: Minas Gerais

Område: Sul de Minas og Cerrado

Højde: 750-1100m.

Sort: Mondo Novo/Bourbon/Catuai

Høstår: 2018/2019

Kooperativ: Coopeativa Cooxupé

Fakta

Fakta

Kvalitet: Tolima exelso EP FTO

Region: Planadas, Tolima

Farm/vaskestation: La Orquidea

Sort: Canturra, Colombia, Typica og Castillo 

Høstår: 2018

Højde: 1400-2000 m.o.h.

Certificering: FTO

Cooxupé har været synlig i Brasiliens kaffe 
historie i årtier. Det er grundlagt i 1932, og ud-
viklede sig til et regionalt kaffe-producentko-

operativ af Guaxupé i 1957. Det var her de begy-
ndte at købe behandle og kommercialiserer 

kaffe til det internationale marked. Med deres 
mangeårige erfaring i kaffeindustrien, er Coo-

xupé en reference i den nationale og internatio-
nale sektor. 

BRASILIEN

Tolima er placeret i den midt-vestlige del af 
Colombia. Tolima er det 3. mest producerende 

depardement i Colombia, og repræsenterer 12% 
af den nationale kaffeproduktion. Området har 
mange forskellige mikro-klimaer, men er oftest 
kendt for fin syre, søde og frugtige noter. I 2014 

blev kooperativet skabt med intention om at 
forbedre livskvaliteten for familierne omkring 

kaffefarmerne. Gruppen har i dag mere end 50 
medlemmer, der er engagerede i kvalitet og 

bæredygtig produktion. Kooperativets kaffe er 
Fairtrade Organic. 

COLUMBIA

KLIK på billederne for 

at læse mere

https://www.mokkahouse.dk/kaffeboenner/groenne-kaffeboenner/brasilien/
https://www.mokkahouse.dk/kaffeboenner/groenne-kaffeboenner/columbia-gronne-bonner/


Fakta

Område: San Martín, Acatenango

Farm/vaskestation: Asoproguate

Sort: Bourbon, Catuai, Canturra

Høstår: 2019

Højde: 1800-2100 moh.

Proces: vasket

Fakta

Område: Kayanza

Vaskestation: Kibingo

Højde: 1600-1900 m.o.h.

Sort: Bourbon Behandling: Vasket

Høstår: 2018

Registrerede farmere: 3553

Gennemsnitlig antal planter

pr. farmer: 284 stk. 

Omkring 150 små kaffefarmere fra Acatenango, Co-
ban og San Martin er medlemmer af Asoproguate 

kooperativet. Målet med kooperativet er fairtrade og 
at få adgang til et større internationalt marked. På 

den måde kan kaffefarmerne udvide deres produk-
tion. Kooperativet producerer omkring 1000 sække 
kaffe årligt. Området er regnskovsagtigt med en rig 
undergrund af kalk og ler. Asoproguate indsamler 

kaffebær fra farmerne hvorefter de fjerner frugtkødet 
og gærer dem i vådmøller- Deres partner, Dinamica, 

tørrer og eksporterer bønnerne. 

GUATEMALA

Kayanza i det nordlig Burundi, har et godt ry for 
deres kaffeproduktion. Farmene ligger i højt hvor 
jordbunden er rig og vulkanisk. Men de optimale 
vækstforhold er ikke alene nok, for at producer-
er kaffe af høj kvalitet. For at opnå høj kvalitet er 
en dygtig og dedikeret vaskestations bestyrer 

nødvendig. De hjælper farmere med at holde en 
god økonomi gennem uddannelse og samarbej-
der med farmerne, for at være sikker på at de har 
adgang til de nødvendige redskaber. De hjælper 
også farmerne med at bestemme og implemen-

terer de bedste dyrkningsmetoder, der passer 
specifikt til deres jordforhold og planter. 

BURUNDI

KLIK på billederne for 

at læse mere

https://www.mokkahouse.dk/kaffeboenner/groenne-kaffeboenner/guatemala-gronne-bonner/
https://www.mokkahouse.dk/kaffeboenner/groenne-kaffeboenner/burundi-gronne-bonner/


Fakta

Område: Sidamo

Vaskestation: Sidama Union

Højde: 1600-1900

Sort: Heirloom Sidamo

Behandling: vasket

Kaffe vokser flere steder i Etiopien og landet 
er inddelt i forskellige kafferegioner, hvor hver 
region har sine karakteristika. De tre hovedre-

gioner er Harrar, Ghimbi og Sidamo. Størstedel-
en af producenterne er små husholds-farmere, 

der har ca. 2 hektar. Disse små producenter 
leverer omkring 95% af Etiopiens totale pro-

duktion. Sidamo er Etiopiens mest produktive 
kafferegion. Før den nye konstitution i 1995, var 
det en separat provins, hvor området nu er delt 
i to, nemlig Somali og Oromia. Der findes også 

to mikro-regioner placeret i Sidamo, det er Guji- 
og Yirgacheffekaffen. Kaffen vokser mellem 

1600 og 1900m. 

ETIOPIEN SIDAMO

Vi connecter kvalitet, design, sanselighed,

eksklusivitet, effektivitet, oplevelser, livskvalitet,

forståelse og bevidsthed om vigtigheden i at stoppe

ressourcespil både menneskeliget og materielt, med

bæredygtighed og socialt entreprenørskab for øje

HELT ENKELT OG SIMPELT 
EN PALLETTE AF ”FEEL GOOD ” OPLEVELSER 

MOKKAHOUSE 
– Vi gør normalt til ekstraordinært

KLIK på billedet for at 

læse mere

https://www.mokkahouse.dk/kaffeboenner/groenne-kaffeboenner/etiopien-gronne-bonner/



