
Om Mackmyra Mackmyra är pionjären och innovatören som startade den svenska whiskyexpeditionen. Whiskyn skapas 

med svenska råvaror, helt utan tillsatser, och genom klimatsmart destilleringsteknik. Mackmyra erbjuder prisbelönt single 

malt whisky, spännande whiskyupplevelser, och möjligheten att skapa sin egen whisky genom ett eget personligt 30-litersfat. 

Sedan 2017 skapar Mackmyra även ekologisk gin. Välkommen till Mackmyra.  

 

 

Pressmeddelande                                Stockholm, den 5 augusti 2019 

 

 EN UTGÅVA FYLLD AV SVENSK WHISKYHISTORIA – MOMENT 22 

 
 

Mackmyra har sedan 2011 lanserat unika utgåvor i den innovativa serien Moment. Nu lanseras 

Moment 22, som är en reinkarnation av destilleriets allra första exklusiva serie Preludium, som satte 

Sverige på den internationella whiskykartan.  Mackmyra Moment 22 finns att beställa via 

Systembolagets webbsortiment från den 6 augusti 2020.  

 

Moment 22 är en unik återfödelse av den tidigare serien Preludium och är Mackmyras nya limiterade utgåva i samlarserien 

Moment. Mackmyras första exklusiva serie Preludium lanserades under åren 2006–2007 gav en försmak på destilleriets 

smakmässiga och kreativa inriktning. Preludium bestod av sex utgåvor (01-06) gjorda på Mackmyras första destilleringar 

mellan åren 1999 – 2003. Preludium var Sveriges första single malt whisky som engagerade många whiskykonnässörer från 

norr till söder. Serien satte Sverige och Mackmyra på den internationella whiskykartan. 

 

Moment 22 är återkomsten och resultatet skapat av den hyllade och kritiserade serien Preludium, som nu fortsätter sin 

resa. Specialutgåvan är en blandning av de 1 000 resterande Preludium-flaskorna, hämtade ur Mackmyras whiskyarkiv. För 

ytterligare 3,5 års slutlagring fördes whiskyn först över på 30-litersfat, ex-bourbon, och lagrades under sex månader och 

slutligen till svenska ekfat mellan 2017-2020. 

 

–  Namnet Moment 22 kommer från att Preludiumwhiskyn har gjort en ”omöjlig” resa. Först buteljerades den, sedan 

tappades whiskyn återigen på fat för att ytterligare mogna, och slutligen åter buteljerad efter vår master blenders touch. 

Hela upplägget är unikt och pedagogiskt, där vi vill demonstrera för alla, både de som älskade och de som var skeptiska till 

Preludium, hur whisky kan utvecklas. Moment 22 är en svensk maltwhisky fylld av historia. Den internationella lanseringen 

den 14 maj i år var en succé, flaskorna tog slut på några få minuter, precis som när 

Preludiumserien lanserades, säger Magnus Dandanell, Affärsutvecklare och 

Försäljningschef Mackmyra. 

 

- Tanken var att denna whisky skulle ha lanserats i Systembolagets tillfälliga sortiment 

samtidigt som den lanserades via Mackmyras internationella webshop. Men Covid - 19 

ställde till det hos Systembolaget som sköt på lanseringsdatumet i Sverige till 6 augusti. 

Man kan väl säga att det bidrog till att förstärka namnet på utgåvan, Moment 22, 

fortsätter Magnus Dandanell.  

 

Moment 22 är en smakrik, kryddig och lätt rökig single malt med toner av örter, ingefära, 

anis, arrak, choklad, päronkola, mandelmassa. Whiskyn bjuder även på torkad frukt, 

Oloroso och vanilj med inslag av ek och smörkola som avslutas med en viss sälta och lätta 

toner av torv. 

 

Mackmyra Moment 22 lanseras i begränsad upplaga i Systembolagets webbsortiment, 

öppen från den 6 augusti 2020, klockan 10:00 till den 9 augusti 2020, klockan 23:59. 
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Mackmyra Moment 22 

Volym: 700 ml 

Alkohol: 42,4 % 

Pris: 1 198 SEK 

Artikelnummer: 11212-01  

Lanseringsdatum: 6 augusti 2020 

Antal flaskor: 1 100, varav 900 i Systembolagets 

tillfälliga sortiment. 

Mer info om Mackmyra Moment – de finaste faten: 

Mackmyras Master Blender Angela D’Orazio stöter 

ibland på fat som utmärker sig bland övriga under sina 

provsmakningsturer i Bodås gruva och på 

Fjäderholmarna. Därför har Mackmyra skapat 

Moment, som är en mycket begränsad serie där de 

unika faten får komma till sin rätt. Eftersom det 

handlar om ett litet antal fat varje gång så är 

upplagorna i Momentserien mycket begränsade.  

 

För mer information och högupplösta bilder, 

vänligen kontakta: 

Heléne Airijoki, presskontakt SpoilConcept Communication 

E-post: helene.airijoki@spoilconcept.se 

Telefon: 073 385 03 19 

 

 

 

 


