SOMMARTID
Volym: 70 cl
Alkoholhalt: 46,1 % vol.

Tongivande whiskyfat:
Svensk ek
Amerikansk ek,
Hjortronvinsmättade fat

Master Blender:
Angela D’Orazio

Mackmyra Sommartid är en limiterad upplaga
av en mjuk, fruktig och smakrik svensk single
malt whisky. En del av dess karaktär kommer
från svenska och amerikanska ekfat som
tidigare lagrat hjortronvin. Sommartid har en
vackert guldgul färg som för tankarna till varma
sommardagar. Doften har en blommighet med
toner av honung och solmogna hjortron.
Smaken är fruktig med inslag av kola och vanilj.
FÖR FRÅGOR OCH BESTÄLLNING
Tel: 026 - 541 880
E-mail: order@mackmyra.se

DOFT

SMAK

EFTERSMAK

Kryddig och fruktig med rostade ekiga aromer
och tydliga söta honungstoner, mjuk toffee
kola och med en lätt smörighet. Toner av
torkade bär och tropiska frukter.

Fruktig med viss smörighet, vanilj och kola.
Härligt välbalanserad mellan en fin fruktig
syrlighet och en lätt kryddig örtighet med
vaniljkola, anis och torkade tobaksblad.

Lite torr, bäriga och lätt jordiga
hjortrontoner ihop med en frisk kryddighet,
örtiga tobakssblad och torkad frukt.

EXPLORERS
IN WHISKY.
THE SWEDISH
ORIGINAL
SINCE 1999.

Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska
maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, med
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.
www.mackmyra.se

SOMMARTID
Volume: 70 cl
Alc./vol.: 46,1 %.
Master Blender:
Angela D’Orazio

Casks:
Swedish oak
American oak
Cloudberry saturated barrel

Mackmyra Sommartid is a limited edition of
a smooth and fruity Swedish single malt
whisky. Part of its character comes from
Swedish and American oak barrels that
previously stored cloudberry wine.
Sommartid has a beautiful golden color,
reminiscent of summer and the scent is
floral with hints of honey and ripe
cloudberries. The taste is fruity with hints of
caramel and vanilla.
QUESTIONS AND ORDERING
E-mail: order@mackmyra.se

NOSE

TASTE

AFTERTASTE

Spicy and fruity with roasted oak aromas and
clear sweet honey tones, soft toffee and with
a light butteriness. Hints of dried berries and
tropical fruits.

Fruity with some butteriness, vanilla and caramel. Herbal and spicy notes with vanilla fudge,
anise and dried tobacco leaves.

A little dry, berries and light cloudberry notes,
fresh herbs, tobacco leaves and dried fruits.

EXPLORERS
IN WHISKY.
THE SWEDISH
ORIGINAL
SINCE 1999.

We have pursued our dreams and created the swedish
whisky. We make it our own way, using local ingredients and
no additives. And we are constantly striving to evolve. The
result has put sweden on the international whisky map.
Welcome to Mackmyra Swedish Whisky.
www.mackmyra.com

