GRUVGULD
Volym: 70 cl
Alkoholhalt: 46,1 %
Master Blender:
Angela D’Orazio

INNEHÅLLER:
BOURBON: 30 L — 100 L
1st fill / 2nd fill
SVENSK EK: 30 L — 100 L
Virgin / 1st fill / 2nd fill
OLOROSO 30 L
Virgin / 1st fill
SVENSK EK + BOURBON: 30 L
Virgin / 2nd fill / mättat m. PX
NY AMERKANSK EK: 128 L
Virgin / 1st fill / mättat m. Oloroso

Mackmyra Gruvguld är en single malt whisky som lagrats
på småfat i storlekarna 30, 100 och 128 liter nere i Bodås
gruva, 50 meter under mark. Gruvguld är en hyllning till
våra kraftfulla 30-litersfat och mer än hälften av denna
whisky är lagrat på dessa fat av olika eksorter. Destillaten
som lagrats är till största del av det orökta receptet med
undantag för en liten andel rökfat, för en liten extra kryddighet. Bland faten förekommer även varianter mättade med
oloroso och söt Pedro Ximénez sherry.
FÖR FRÅGOR OCH BESTÄLLNING
Tel: 026 - 541 880
E-mail: order@mackmyra.se

DOFT

SMAK

EFTERSMAK

Kryddig, bärig och fruktig med lätta oljiga
toner, rostade toner av vanilj, ek och smörkola. En lätt varm ekig kryddighet med
förnimmelse av tjära och mineraliteter. Söta
toner hittas av russin, mandelmassa, citrus
och godispäron. Bäriga äldre whiskynoter
av svartvinbär och typiska örtigheter av
anis, ingefära och tobaksblad.

Kryddig, bärigt fruktig, oljig och ekig.
Svartvinbär, päronkola och grapefrukt.
Mjukt kryddig ek med lätta tjäratoner och
tobaksblad. Texturen har en viss oljighet.

Oljig, kryddig och bärig med ett torrare
avslut.

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

