
 

Om Mackmyra 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. 
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MACKMYRAS KLASSIKER I NYTT FORMAT 
 
I samband med Mackmyras 20-årsjubilum lanseras en kvartett, Mackmyra Classic Collection, med 
Mackmyras uppskattade klassiker i miniatyrformat. Miniatyrkollektionen beskriver med sina olika 
karaktärer det unika med Mackmyras whisky så som lagring på svenska ekfat och dess rökiga smak. 
Mackmyra Classic Collection går att köpa via Systembolagets beställningssortiment från den 12 
november.  

  
Mackmyra Classic Collection består av fyra svenska klassiker som 
tillsammans ger en översikt av Mackmyras husstil. Här introduceras 
den svenska eken, den svenska röksmaken och Mackmyras historia 
genom utgåvan Brukswhisky och storsäljaren Mack by Mackmyra, 
som passar utmärkt till whiskycocktails. På förpackningen visas den 
första kopparpannan som har varit med från starten 1999, och som 
är en symbol för 20-årsjubileet.  
 
- Vi har under alla år pratat om att ta fram en miniatyrkollektion. 
Det känns fantastiskt att vi nu kan erbjuda alla att provsmaka 
Mackmyras core range och ha en egen Mackmyraprovning. 
Mackmyra Classic Collection är även en perfekt present, säger 
Susanne Tedsjö, försäljningschef Mackmyra.  
 
Sedan starten 1999 har Mackmyras vision varit att bli ett 
internationellt etablerat varumärke. Genom signaturkollektionen 
har Mackmyra lyckats nå ut till det svenska folkhemmet och 
skapat en internationell tillväxt under tjugo år. 
 
– För vår core range vi har valt spännande recept, där de svenska förutsättningarna och råvarorna 
tillsammans med vårt hantverk kommit till sin rätt. Inte helt enkelt alltid, men det finns inga genvägar 
om man vill slå sig in på den internationella marknaden. Det går inte att kompromissa om man vill vara 
bland de bästa, då är det bara riktigt hög kvalitet som gäller. Miniatyr Classic Collection är en hyllning 
till våra 20 år, säger Magnus Dandanell, grundare och VD. 
 

Mackmyra Classic Collection 
Volym:   4 x 50 ml / 200 ml  
Pris:   249 kronor 
Artikelnummer:  80150 
Tillgång:   4 000 flaskor, varav 2 500 för den svenska marknaden 
Lanseringsdatum:  12 november 2019 i Systembolagets beställningssortiment 
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Om produkterna i Mackmyra Classic Collection 

 
MACK BY MACKMYRA är en smakrik och fruktig whisky med toner av vanilj, päron och citrus. Mack är 
tillverkad på hantverksmässigt vis och på endast svenska råvaror och lämpar sig att drickas som den är 
eller i cocktails.  
Alkoholhalt: 40% 
Lanserades 2015-10-01 
Artnr 85591 
 
 
BRUKSWHISKY är en välbalanserad whisky, 
skapad för att njutas vid alla tillfällen. Smaken är 
ren med lätta kryddiga toner av ek tillsammans 
med en tydlig fruktighet av kola, citrus och päron. 
Andra framträdande smaker är skumbanan, 
lakrits och mynta.  
Alkoholhalt: 41,4% 
Lanserades 2010-06-30 
Artnr 10430 
 

 
SVENSK EK har en kryddig karaktär med inslag av sandelträ, torkad ingefära, svartpeppar, rostade ekfat 
och örter. Kryddigheten kompletteras av en fruktig bas med vanilj- och kolatoner; likt karamelliserat 
socker från ekfat som tidigare lagrat bourbon. 
Alkoholhalt: 46,1% 
Lanserades 2008-06-02 
Artnr 409 
 
 
SVENSK RÖK har en rökig smak kryddad med enris, så som vi i generationer har vi rökt vår mat. 
Doften är lätt rökig och kryddig, med en betydligt rökigare smak och toner av torv och enris.  
Tillsammans med Mackmyras klassiska fruktighet med vanilj, päronkola och kryddig ek utgör 
smakerna en alldeles egen karaktär – helt enkelt, en svensk röksmak.  
Alkoholhalt: 46,1% 
Lanserades 2013-09-02 
Artnr 408 
 

 

För mer information och högupplösta bilder, vänligen kontakta: 
Heléne Airijoki, presskontakt SpoilConcept Communication 
E-post: helene.airijoki@spoilconcept.se 
Telefon: 073 385 03 19 

 


