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MACKMYRAS MASTER BLENDER INVALD I  WHISKY MAGAZINE HALL OF FAME    
	
Angela	D’Orazio,	Master	Blender	på	Mackmyra,	blev	under	gårdagskvällen	invald	i	Whisky	Magazine	Hall	of	
Fame.	 Utmärkelsen	 är	 en	 av	 whiskybranschens	 mest	 prestigefulla	 hyllningar	 och	 hedrar	 betydelsefulla	
personer	som	har	gjort	bestående	avtryck	 i	whiskyindustrin.	Utöver	den	hedersamma	utmärkelsen	Whisky	
Legend	fick	även	Mackmyras	Brukswhisky	och	Svensk	Rök/Amerikansk	Ek	mota	fina	utmärkelser.		
	
		
Igår	 kväll	 arrangerade	Whisky	Magazine	 sin	 årligt	 återkommande	middagsgala	 för	 att	 presentera	 vinnarna	 i	
2019	 års	 upplaga	 av	 World	 Whiskies	 Award,	 i	 London	 på	 Honourable	 Artillery	 Company	 (HAC).	 Mackmyra	
Svensk	Whisky,	som	firar	20	år,	var	speciellt	inbjudna	och	Angela	D’Orazio,	Mackmyras	Master	Blender,	fick	den	
hedersamma	äran	att	bli	invald	som	whiskylegend.		
	
–	Jag	omtumlad,	tacksam	och	ödmjuk	för	den	hedersamma	utmärkelsen	Whisky	Legend	av	Whisky	Magazine	
Hall	of	Fame,	säger	Angela	D’Orazio,	Master	Blender	Mackmyra.		
	
Sedan	den	första	destilleringen	1999	har	Mackmyra	 lanserat	77	spännande	utgåvor,	som	har	belönats	
med	sammanlagt	117	utmärkelser	varav	43	guldmedaljer.	Angela	D’Orazio	har	varit	Master	Blender	
på	Mackmyra	sedan	2004	och	spelat	en	stor	 roll	 i	Mackmyras	 framgångar.	Tillsammans	med	bland	
andra	David	Stewart,	Michael	 Jackson,	 Jim	Beveridge	och	Helene	Mulholland	blir	hon	nu	en	del	av	
Whisky	Magazine	Hall	 of	 Fame.	 2013	 blev	 Angela	 utsedd	 av	 brittiska	Whisky	Magazines	 till	 ”Årets	
whiskyambassadör”	i	tävlingen	Icons	of	Whisky.		
	
Utöver	 Angelas	 utmärkelse	 belönades	 även	 två	 av	
Angelas	 skapelser	 Mackmyra	 Brukswhisky	 och	
Mackmyra	 Svensk	 Rök/Amerikansk	 Ek	 till	 vinnare	 i	
sina	kategorier.			
	
–	Det	är	en	stor	dag	för	oss	och	ett	kvitto	på	att	det	vi	
gör	 är	 rätt.	 Det	 visar	 att	 vår	 upptäckarglädje	 och	
experimentlusta	 samt	 vårt	 sätt	 att	 tillverka	 svensk	
whisky	med	svenska	råvaror	på	ett	miljövänligt	sätt	är	
rätt	väg.	Jag	är	mycket	glad	och	stolt	att	Angela	blivit	
utsedd	 och	 invald	 till	 whiskybranschen	 mest	
prestigefulla	 magasin	 för	 hennes	 skicklighet,	
hantverkskunnande	och	utmärkta	näsa	för	doft,	smak	
och	 samarbeten.	 Vi	 kunde	 inte	 få	 en	 bättre	 start	 på	
vårt	 jubileumsår	 och	 vi	 ser	 fram	 emot	 att	 fortsätta	
den	 svenska	 whiskyresan,	 som	 vi	 startade	 för	 20	 år	
sedan,	 säger	 Magnus	 Dandanell,	 grundare	 och	 vd	
Mackmyra.				
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För Mackmyra Brukswhisky  
Artikelnummer:  10430 
Pris:   415 kronor 
Alkohol:   41,4 %  
Volym:   700 ml  
Finns i hela landet, på hyllan på 246 
Systembolagsbutiker. 
 
Mackmyra Svensk Rök/Amerikansk Ek 
Artikelnummer:  82129 
Pris:   599 kronor 
Alkohol:   46,1 % 
Volym:   700 ml 
Finns i Systembolagets 
beställningssortiment. 
 
 
	
	
	
World	Whiskys	Awards	är	en	global	utmärkelse	i	spritbranschen,	där	
de	allra	bästa	utgåvorna,	i	alla	internationellt	erkända	stilar,	provas.	
Över	40	internationella	branschexperter	deltog	i	provsmakningen	och	
gav	sina	poäng	till	de	bästa	utgåvorna.	
	
KATEGORIER:	
SVENSKA	WHISKY	
Mackmyra	/	Svensk	Rök	/	Amerikansk	Ek	-	Singel	Malt	12	år	och	under	
-	WINNER	
Mackmyra	/	Brukswhisky	-	Blended	Malt	-	WINNER	
Mackmyra	/	Svensk	Ek	-	Singelmalt	-	SILVER	
Mackmyra	/	Svensk	Rök	-	Singelmalt	–	BRONS	
	
	
	
Whisky	Magazine	arrangerade	tidigare	i	år	också	som	brukligt	World	Gin	Award,	där	LAB	Distillery	by	
Mackmyra	fick	GULD	för	utgåvan	LAB	Organic	Gin.	
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