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Mackmyradagen – en dag i  whiskyns tecken 
 
Lördagen den 20 maj är det äntligen dags för årets Mackmyradag i Whiskybyn i 
Gävle. Från klockan 11.00 till 22.00 erbjuds besökarna provningar, 
underhållning, mat, generösa erbjudanden och spännande aktiviteter. Nytt för 
årets Mackmyradag är invigningen av LAB Distillery, Whiskymaker’s Dinner och 
smakmarknaden. Hedersgäst är Alexandre Gabriel från Plantation Rum.    
 
Lördagen den 20 maj klockan 11.00 – 22.00 är det dags att återigen samlas för 
Mackmyradagen i Mackmyra Whiskyby i Gävle. Under dagen öppnar Mackmyra 
whiskybyn med visningar av det 35 meter höga gravitationsdestilleriet och 
whiskylagret. Röken är igång och spännande provningar, möten och smaker utlovas. 
Det finns även möjlighet att köpa och fylla sitt eget 30-litersfat på plats.  
 
Under dagen sker även invigningen av LAB Distillery där nya kategorier av 
hantverksmässig och småskaligt producerad sprit ska utvecklas. Rickard Aldén, craft 
distiller, presenterar sig själv och erbjuder provning av den första produkten.  
 
På Smakmarknaden erbjuder lokala producenter inom mat och dryck på spännande 
smaker kopplat till whiskyn som exempelvis bröd, ost, choklad och öl från ortens 
mikrobryggerier. 
 
Årets hedersgäst är Plantation Rums grundare och källarmästare Alexandre Gabriel. 
Tillsammans med Mackmyras master Blender Angela D’Orazio håller han årets 
storprovningar.  
 
För de som vill avsluta Mackmyradagen med en trerättersmiddag i whiskyns tecken 
bjuder Angela D’Orazio, Mackmyra Master Blender, in till Angelas Whiskymaker’s 
Dinner. I whiskytältet blir det mingel, musik och quiz samt middagsbuffé.  
 
Whiskybyn är öppen klockan 11.00 - 22.00 lördagen den 20 maj.  
 
För mer information och biljetter, se http://mackmyra.se/mackmyradagen2017/ 
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