
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.  
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MACKMYRA PRESENTERAR STORSLAGEN FINAL MED MOMENT VIRVELVIND 
 
Moment Virvelvind är den sista utgåvan i den exklusiva Moment-serien där de unika faten genom 
åren fått komma till sin rätt i mycket begränsade upplagor. Och för att knyta ihop säcken har 
Moment Virvelvind hämtat sin inspiration från den första utgåvan (Moment Medvind).  
Moment Virvelvind är en single malt whisky som sedan destilleringen på Mackmyra Bruk fått 
mogna i Bodås Gruva. Utgåvan är en virvlande grand finale på Mackmyras Momentserie och finns 
tillgänglig i begränsad upplaga från och med den 25 maj i Systembolagets beställningssortiment. 
 
Den första utgåvan (Moment Medvind) är huvudinspirationen till den 36:e och sista utgåvan i Momentserien. Mycket har 
förändrats under åren och det kommer definitivt att märkas i Moment Virvelvind. Faten har lagrats betydligt längre än 
förlagan då samtliga fylldes 2007 och 2010. Virvelvind är ett mäktigt avslut på momentserien och samtidigt ett avstamp in i 
en spännande framtid. En lätt rökig whisky där den svenska eken får ta plats. Med klassiska mogna päron, röda äpplen och 
frisk citrus. Whiskyn är Mackmyratypiskt komplex och välbalanserad. Moment Virvelvind är mellan 12 - 14 år gammal och 
har lagrats i Bodås gruva. Färgen är naturligt gyllene med en nyans åt bärnsten. Buteljerad 2022 i endast 2049 exemplar.   
 
-Att få rå om och vårda alla fat som ligger för mognad i Bodås gruva är något för oinvigda helt omöjligt att förklara. 
Spänningen, det karga och inte minst dofterna. När vissa fat utmärker sig lite extra och som i detta fall hamnar i en speciell 
utgåva, då blir jag lite extra stolt över vad teamet åstadkommit, Evelyn Schulze - ansvarig Bodås gruva. 
 
Virvelvind bjuder på mjuka ekfatstoner med livlig syra och pomerans. Tydlig 
Madagaskarvanilj, smörkola och gråpäron som kompletteras med en lätt, 
nästan flyktig rök av torv och enris. 
 
 
Moment Virvelvind lanseras i en begränsad upplaga om 2049 flaskor i 
Systembolagets beställningssortiment den 25 maj 2022.  
 
Moment Virvelvind 
Limiterad till 2049 flaskor 
Säljstart: 2022-05-25 

Artikelnr: 5663701 
 
Alkoholhalt: 46,8 % 
Pris: 1 200,00 SEK 
 
FATRECEPT 

 42% 1st Fill Bourbon, 200L, från 2007 
 32% 1st Fill Bourbon Rök, 200L, från 2010 
 13% Ny Svensk Ek, 100L, förlagrad whisky från 2010 
 13% 2nd Fill Oloroso, 200L, förlagrad whisky från 2010 

 
 
För mer information och högupplösta bilder, vänligen kontakta: 
Patrick Björsjö, Head of marketing & customer experience  
e-post: patrick.bjorsjo@mackmyra.se, telefon: +46 (0) 70 – 570 12 72 
 
Mer info om Mackmyra Moment – de finaste faten: 
Ibland utmärker sig vissa fat under lagringstiden genom att vara något alldeles extra. 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.  


