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MAKKARAA, PIHVIÄ, PYÖRYKKÄÄ 
VAI JOTAIN AIVAN MUUTA?

Korkealaatuisia ja maukkaita tuotteita  

i lman al lergisoivia aineita.  Myös sinun resepti l läsi !  

Eväsmiesten tuotteet ovat:

• korkealaatuisia ja maukkaita

• tehty käsityönä, vuosien ammattitaidolla

• valmistettu laadukkaista suomalaisista raaka-aineista

• viljattomia ja gluteenittomia

• maidottomia, kananmunattomia ja soijattomia

• muokattavissa toiveisiinne sopiviksi

• helposti saatavillanne. Varma ja nopea toimitus!

Tuotteitamme
Esimerkiksi näitä tuotteita valmistamme jatkuvasti:

Raaka- 
makkarat

Hampurilais-
pihvit

Raakapakaste- 
pyörykät

Vegaaniset
kasvispihvit

Private label -tuotteet
Etsitkö tekijää tuotteellesi tai tarvitsetko apua 

tuotekehityksessä? Me autamme! 

Teemme myös juuri sinun toiveidesi tai reseptisi 

mukaisia tuotteita, sinun tuotemerkilläsi. 

Ota yhteyttä ja kerro toiveesi meille, niin laitetaan 

onnistumaan!

Hodari-
makkarat



”Olemme tosi  ki itol l is ia yhteis-
työstä,  jossa Mika ja Risto te-
kevät kaikkensa sen eteen,  että 
saamme tarjota Suomen paras-
ta katuruokaa.  Täl laista palve-
luntasoa on vaikea yl ittää.

Eväsmiesten makkaroiden an-
siosta voin ylpeänä esitel lä lä-
hituottaj ien raaka-aineista 
valmistettuja premium-hoda-
reitamme.”

Johannes Teppo

”Mulle on tärkeää,  että yhteis-
työ toimii  saumattomasti .  Aina 
kun on jotain tarvinnut ,  ni in 
hommat hoituu lyhyelläkin va-
roitusajal la .  Kun huomaan, että 
hotel l iaamiaisel le pullat on lo-
pussa,  ni in Mika usein soittaa-
kin jo mulle päin ja samalla 
mietitään seuraavia t i lauksia ja 
uutuustuotteita.  Palvelun l isäk-
si  tuotteet ovat todella hyviä!”

Mika Järvikangas 

Tyytyväisiä 

asiakkaitamme ovat mm.



Me ollaan Mika ja Risto -  Eväsmiehet Kuo-
piosta.  Haluamme antaa sinulle käsityöläi-
syytemme lainaan, jotta asiakkaasi  muis-
tavat ravintolasi  ja hotel l is i  mahtavasta 
makunautinnosta. 

Hotel l i-  ja ravintola-asiakkaamme arvosta-
vat yhteistyössämme etenkin vahvaa osaa-
mistamme tuotekehityksessä ja t ietenkin 
sen tuomaa kykyä ratkaista ongelma kuin 
ongelma. Me hoidetaan!

M E   O L E M M E  E VÄ S M I E H E T
Meillä on ollut toiminnassa aina yksi keskeinen ajatus - tarjota 

laadukkaita käsityöläistuotteita, jotka sopivat kaikille. Suomeksi 

sanottuna tämä tarkoittaa sitä, että valmistamme kaikki 

makoisat tuotteemme ilman allergisoivia aineita.

Tuotantomme on kehittynyt vi ime vuosi-
na varsin mukavasti .  Nykyään pyöräytäm-
me vuosittain jo yl i  500 000 raakamakka-
raa,  pihviä ja pyörykkää.

Erikoisosaamistamme ovat laadukkaat 
käsityöläistuotteet .  Erityisesti  raakamak-
karat ,  pihvit  ja pyörykät kuuluvat kesto-
suosikkeihimme. Valmistamme tuotteista 
myös kasvisversioita -  tottakai
     
Terveisin   
Risto ja Mika ,  Eväsmiehet

Y-tunnus: 2722463-7

YHTEYSTIEDOT
mika.puurunen@evasmiehet.f i

p. 044 534 5113
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