
Om Mackmyra  Mackmyra är pionjären och innovatören som startade den svenska whiskyexpeditionen. Whiskyn skapas 
med svenska råvaror, helt utan tillsatser, och genom klimatsmart destilleringsteknik. Mackmyra erbjuder prisbelönt single 
malt whisky, spännande whiskyupplevelser och möjligheten att skapa sin egen whisky genom ett eget personligt 30-litersfat. 
Välkommen till Mackmyra Whisky. Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser 
Bank. 
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Mackmyra lanserar Sveriges första 12-åriga whisky 
 
Mackmyra Moment Tolv från 2004 kommer från några av de första faten som 
flyttade in i Mackmyras lager i Bodås Gruva i södra Gästrikland. Moment Tolv är 
en elegant whisky med mjuka toner av rostad ek. Sveriges första 12-åriga whisky 
lanseras i begränsad upplaga på Systembolaget den 16 februari 2017.  
 
Under september-november 2004 flyttades och placerades några av Mackmyras första 
fat till whiskylagret 50 meter under jord i Bodås Gruva. Där har de lagrats på sex fina 
first fill bourbonfat av amerikansk vit ek från Jack Daniels, som endast använt faten en 
gång. Resultatet är en mörk, elegant whisky med mjuka toner av rostad ek.  
 
Moment Tolv har en mörk bärnstensgul färg. Doften 
är bärig och fruktig med toner av vanilj, mjuk 
päronkola och rostad ek. Smaken är också bärig och 
fruktig, men med arom av oljig och kryddig ek, vanilj 
och mjuka örter. Eftersmaken är lång och kryddig.  
 
– Det här är verkligen en mycket speciell whisky för oss. 
Sedan hösten 2004 har vi sparat faten och testat dem 
kontinuerligt för att säkerställa kvaliteten. Moment 
Tolv är en milstolpe i vår och i Sveriges historia, säger 
Angela D’Orazio, Master Blender på Mackmyra 
Svensk Whisky. 
 
Artikelnummer: 40042-01 
Pris: 1.195 kronor 
Alkoholhalt: 47% 
Volym: 700 ml 
Lanseras på Systembolaget: 16 februari 2017. 
 
 
 
 
 
Mer info om Mackmyra Moment – de finaste faten: 
Mackmyras Master Blender Angela D’Orazio stöter ibland på fat som utmärker sig 
bland övriga under sina provsmakningsturer i Bodås gruva och på Fjäderholmarna. 
Därför har Mackmyra skapat Mackmyra Moment, som är en mycket begränsad serie 
där de unika faten får komma till sin rätt. Eftersom det handlar om ett litet antal fat 
varje gång så är upplagorna i Momentserien mycket begränsade.  
 
Mackmyras historia: 
Mackmyra Svensk Whisky grundades 1999 och redan samma år destillerades de första 
dropparna. Följande år ägnades åt små partier och många experiment. År 2001 
fastslogs två recept, ett elegant och fruktigt, och ett med svenskpräglad rökighet. Det 
är dessa två smaker som idag ger innebörd till orden svensk maltwhisky. 
 
För mer information och högupplösta bilder, vänligen kontakta: 
Heléne Airijoki, presskontakt SpoilConcept 
E-post: helene.airijoki@spoilconcept.se 
Telefon: 073 385 03 19 


