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Mackmyra presenterar Bee – den svenska 
whisky- och honungslikören 
Det surrar i whiskyvärlden! Mackmyra, Sveriges ledande whiskytillverkare, utökar nu 
sitt sortiment med Bee - den första svenska whisky- och honungslikören. Den 
bärnstensgula drycken är gjord på whisky och ekologisk honung från trakterna runt 
Mackmyra Destilleri. 

Prisvinnande Mackmyra har gjort succé både hemma i Sverige och internationellt med sin 
whiskyproduktion. Det Gävlebaserade destilleriet breddar nu sitt sortiment för att fler ska kunna 
upptäcka företagets produkter. Höstens nyhet, Bee, är den första svenska whiskylikören med 
honung. Drycken görs på Mackmyras whisky och ekologisk honung som är lokalt odlad i trakten 
kring Mackmyra. Dessutom tillsätter Master Blender Angela D'Orazio några hemliga ingredienser för 
att få den speciella Bee-smaken. Bee är en renodlad likör med en alkoholhalt på 22 %, vilket 
balanserar upp den milda smaken och gör att den passar till många olika tillfällen. 
 
– Vi är mycket stolta över att kunna lägga Bee till vårt utbud! Dels för att smak-kombinationen 
mellan vår whisky och den lokalproducerade honungen blivit riktigt god och dels för att vi tror att den 
kan hjälpa fler att upptäcka Mackmyra. Den lägre alkoholhalten gör att de som inte gillar starksprit 
nu kan upptäcka Mackmyras smaker, säger Magnus Dandanell, vd och en av Mackmyras grundare. 
 
Bee är lätt att tycka om med sin inbjudande färg och fylliga, delikata smak. Drycken har aromer av 
demerarasocker, vanilj, smörkola med lätta, fatiga toner i bakgrunden. Eftersmaken är honungssöt 
med inslag av mandel, kaffe och citrus. Den goda, välbalanserade smaken gör att Bee med fördel 
avnjuts kyld helt ensam, eller som avslutning på en god middag. Den är också en utmärkt 
smaksättare i drinkar! 
 
Bee finns tillgänglig i Systembolagets beställningssortiment och kostar 229 kronor.  
 
 
För mer information kontakta: 
Magnus Dandanell, vd, 08-556 025 80, magnus.dandanell@mackmyra.se 
Johan Åsman, försäljningschef, 070-720 80 66, johan.asman@mackmyra.se 
Lars Lindberger, pressansvarig, 070-364 40 54, lars.lindberger@mackmyra.se 
 

 

 

Vi	  har	  följt	  våra	  drömmar	  och	  skapat	  den	  svenska	  maltwhiskyn.	  Vi	  tillverkar	  den	  på	  vårt	  eget	  sätt,	  av	  lokala	  råvaror	  och	  helt	  utan	  
tillsatser.	  Resultatet	  har	  satt	  Sverige	  på	  den	  internationella	  whiskykartan.	  Vi	  erbjuder	  annorlunda	  whiskyupplevelser	  för	  
livsnjutare	  och	  nytänkare.	  Välkommen	  till	  Mackmyra	  Svensk	  Whisky.	  

Mackmyras	  aktie	  handlas	  på	  Nasdaq	  OMX	  First	  North.	  Certified	  Adviser	  är	  Erik	  Penser	  Bank.	  	  


