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-status 
Mackmyras Master Blender Angela D’Orazio har utsetts till Whisky 
Ambassador of the Year av Icons of Whisky. 

Angela D’Orazio, Master Blender på Mackmyra Svensk Whisky, har vunnit det prestigefulla och eftertraktade 
priset Whisky Ambassador of the Year (kategorin rest of the world) vid Icons of Whisky-galan i London. Icons 
of Whisky-priserna är whiskyindustrins motsvarighet till filmens Oscar och tilldelas personer och destillerier 
som gjort enastående prestationer. 

– Jag är väldigt glad och stolt för den här utmärkelsen, den betyder mycket för både mig och för Mackmyra. Vi 
håller på att etablera oss i både Europa och Nordamerika, och då är ett sådant här pris jätteviktigt för att visa 
att vi är ett whiskydestilleri att räkna med, säger Angela D’Orazio, Master Blender på Mackmyra. 

I prismotivering skriver juryn att Angela D’Orazio tilldelas priset “för att hon satt svenska Mackmyra whisky 
ordentligt både på kartan och i huvudet på whiskykonsumenterna”. 

– Förra året utsågs Mackmyra till både European Spirits Producer och European Distillery of the Year. Med 
tanke på det fantastiska jobb Angela gjort de senaste åren känns det bara logiskt att hon nu får priset som 
Whisky Ambassador of the Year, säger Magnus Dandanell, vd och Mackmyragrundare. 

Angela D’Orazio har arbetat med whisky sedan 1992 och på Mackmyra sedan 2004. Som Master Blender är 
Angela bland annat ansvarig för kvaliteten på mackmyras produkter och för att ta fram nya buteljeringar. 

Icons of Whisky är brittiska Whisky Magazines tävling där man hyllar personer och platser som ligger bakom 
världen bästa whiskies och whiskyupplevelser. En internationell jury röstar fram vinnarena i olika kategorier. 

Mackmyra Svensk Whisky har i dag en marknadsledande position i Sverige, med de flerfaldigt belönade 
produkterna Den Första Utgåvan och Mackmyra Brukswhisky. Mackmyra exporterar i dag whisky till ett 
flertal marknader utanför Sverige, bland annat till Danmark, Norge, Finland, Frankrike, Storbritannien, 
Kanada och USA. 

Bilder och mer information hittar du på www.mackmyra.se/press 
Följ Angela D’Orazio på Twitter – @AngelasShare 

För mer information eller intervjuer, kontakta: 
Magnus Dandanell, vd, 08-55 60 25 80, magnus.dandanell@mackmyra.se 
Lars Lindberger, pressansvarig, 070-364 40 54, lars.lindberger@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.  
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