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MACKMYRA SVENSK WHISKYMACKMYRA SVENSK WHISKY
Mackmyra vann sju medaljer och priset för ”Bästa destilleri” på Stockholm Beer & Whisky Festival 2014. 

Vinnarna är

GULD

Reserve, Förlagrad Elegant Bourbon

Reserve, Rök Bourbon (i kategorin ”Peaty malt upp till 8 år”)

Midnattssol

SILVER

Iskristall

BRONS

Moment Malström

Svensk Rök (i kategorin ”Peaty malt upp till 8 år”)

Reserve, Förlagrad Elegant Sherry

- Vi är oerhört glada för alla medaljer, det är alltid lika roligt att få uppskattning för vår whisky. Extra kul var att vi tog både guld och brons i
kategorin ”Peaty malt upp till 8 år” där vi möter whisky från Skottland och övriga whiskyländer. Våra 30-liters fat med recept rök lagrat på
Bourbonfat vann guld och vår standard buteljering Svensk Rök vann silver, säger Susanne Tedsjö, försäljnings och marknadschef på Mackmyra. 

Stockholm Beer & Whisky Festival är ohotat världens största whiskymässa och i årets tävling ingick 350 olika whisky. Både vad gäller antal
presenterade whiskysorter och antal besökare.

"Mackmyra har sedan starten 1999 satt svensk whisky på världskartan i en annars väldigt traditionell bransch och går ständigt i bräschen för att
driva svensk whisky framåt med sin genomgående höga kvalitet och nytänkande och spännande fatlagring, ” säger Folke Andersson,
huvuddomare för whisky. 

Mässan arrangeras för 23:e året i rad och har extremt hög internationell status.

För mer information:

Susanne Tedsjö, Försäljnings- och Marknadschef

Tel: 070 - 841 92 24, susanne@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.


