Ny design och annat smått och gott från Mackmyra
”Nu ska whiskyn ta ett nytt steg utanför Sverige och kommer därför få ett nytt utseende. Tanken med
den nya designen är att flaskan ska hjälpa till att berätta historien om Mackmyra. Delar av det som syns
på flaskan är de allra första teckningar som grundarna skissade när de bestämt sig för att för att grunda
destilleriet. Whiskyn säljs idag (förutom i Sverige och Taxfree) även i Storbritannien, Tyskland,
Frankrike, Norge, Danmark och Kanada. Utanför Norden får whiskyn namnet Mackmyra The Swedish
Whisky. Den nya designen har redan uppmärksammats av International Spirits Challange som gav
förpackningen silver i årets tävling. Två guldmedaljer på IWSC Det har inte bara OS som avgjorts i
London under sommaren, världens största och mest prestigefyllda tävling för spritdrycker, International
Wine & Spirits Competition (IWSC), har också slutförts. I IWSC blindprovas all tävlande whisky av en
kunnig jury som sätter poäng och sedan delar ut medaljer. Mackmyra har tilldelats ett stort antal
medaljer de senaste åren och fyller nu på guldskörden. Årets guldvinnare från Mackmyra är Mackmyra
Special:08 och Mackmyra Moment Skog. ””Att vi år efter år tilldelas guldmedaljer för nya buteljeringar
visar att vi fortsätter att hålla högsta kvalitet i såväl produktion som framtagning av specifika
buteljeringar. En guldmedalj från IWSC är en riktig kvalitetsstämpel som vi är stolta över och som triggar
os att fortsätta ligga på topp””, säger Magnus Dandanell, vd och grundare av Mackmyra Svensk
Whisky. Ytterligare tre buteljeringar var med i tävlingen och de kom inte hem tomhänta: Special:07,
Moment Solsken och Mackmyra Brukswhisky belönades med var sin silvermedalj. Mackmyra Reserve
fyller 10 år I år fyller Mackmyras kanske en av demest spännande produkterna (30-litersfaten
Mackmyra Reserve) tio år. En produkt som ingen riktigt trodde på 2002 har nu blivit enormt populär över
hela Sverige, och även fått efterföljare från andra destillerier. Totalt har Mackmyra sålt över 11 000 30litersfat under de tio åren, 6 000 av dem har buteljerats i över 200 000 flaskor. Detta kommer förstås att
firas under hösten, bland annat med ett fantastiskt erbjudande till de 16 000 personer som är eller har
varit fatägare.”

