
DITT FAT.
DIN UPPLEVELSE.

www.mackmyrareserve.se
E-post: kundservice@mackmyra.se

Tel: 08 556 025 80



DET HAR GÅTT mer än 15 år sedan vi 
fick idén att skapa en svensk single 
malt whisky. För att lyckas var vi  
tvungna att ifrågasätta en lång rad 
gamla sanningar, kring såväl recept 
som storlek på fat. Efter en hel del 
experimenterande kom vi fram till två 
grundrecept; ett rökigt och ett elegant. 

Att det finns ett tydligt samband 
 mellan fatstorlek och lagringstid 
 visste vi sedan tidigare. 

Detta  ledde bland annat fram till 
30-liters fatet, en lösning som ingen   
tidigare försökt sig på. Whiskyn 
mognar fortare i de små faten och 
får en annorlunda karaktär på  köpet. 
Vi kallade de små faten  Mackmyra 
 Reserve och de som köpte dem blev 
Mackmyra- ambassadörer.

Här tänkte vi berätta mer om våra 
30-litersfat och om den första svenska 
single maltwhiskyn.

Är du också en nytänkare? Då har vi en hel  
del gemensamt. Förmodligen klappar ditt  
 hjärta för något  särskilt – vårt klappar för  
svensk whisky.

FÖR OSS 
HANDLAR 
WHISKY OM 
ATT BLICKA
FRAMÅT.



MACKMYRA RESERVE  
FOKUSERAR  PÅ SMAK.
DIN SMAK.

Egentligen kan ingen tala om för dig hur  något  
 smakar. Det är bara du själv som avgör om 
 tonerna går mot läder, choklad, kaffe eller vanilj. 
Men det finns vissa gemensamma  nämnare som 
är enklare att enas kring. Dessa handlar om vilka 
förutsättningar vi ger vår whisky.  Som ägare av ett 
 Mackmyra Reserve- fat är det du som  bestämmer 
dessa. Det blir helt  enkelt din egen whisky som 
bär på dina smaker, skapad av dina val.



ELEGANT. 
När whiskyn inte är rökig kallar  
vi den Elegant. Är det fruktiga toner  
som får det att vattnas i munnen så  
är detta vägen att gå.  Det eleganta  
 receptet låter grund sötman från 
 kornet komma till tals och ger dig 
en mjuk och  finstämd whisky med 
rund bas och frisk blommighet. 
Vissa uppfattar denna whisky som 
mjukare och njuter av renheten 
och den lena smaken.

RÖKIG. 
Vissa säger att antingen älskar man 

 rökigheten eller så gör man det inte, rökig 
whisky lämnar i alla fall  ingen  oberörd. 

På Mackmyra   röker vi på svenskt vis, 
med enris. Det är ett  hantverk som 
kräver både tid och  precision,  men 

resultatet är väl värt mödan. Röken 
från svensk torv och enriskvistar ger 

whiskyn en  karaktärsfull, svensk- 
präglad   personlighet. Resultatet är en 
komplex,  välbalanserad, rökig whisky.



DIN KÄNSLA.
DIN SMAK. 
DITT FAT.

Många kända whiskysorter lagras på  200-litersfat, 
men till Mackmyra Reserve handbinder vi små 
30-litersfat. Den mindre storleken gör att whiskyn 
 mognar fortare. Redan efter tre till fem år har du 
en välutvecklad, fin och rund smak. Ditt fat ger dig 
ungefär 50 flaskor à 50 cl.

BOURBON
Med detta klassiska fat av amerikansk 
ek får din whisky en sötaktig doft och 
en vacker gyllene färg.  Smaken blir 
rund och mjuk med inslag av vanilj, 
karamell och  honung. Våra bourbon-
fat kommer från  Tennessee där de tidi-
gare har lagrat en  omgång amerikansk 
bourbon. Väl i Sverige  bygger vi om 
dem för hand till 30-litersfat.

SHERRY
Whisky som lagras på sherryfat får en 
härligt röd bärnstensfärg och en doft 
av russinsötma och mörk  choklad. 
 Faten tillverkas av amerikansk ek och 
byggs av vår tunnbindare i Spanien. 
När faten kommer hit mättar vi dem 
själva med oloroso-sherry för att få en 
jämn och hög kvalitet med de typiska 
fina russintonerna.

SVENSK EK
Whisky lagrad på svensk ek får 
en djup mörk färg. Smaken har en 
 kryddig  örtighet som balan seras 
upp av en sötma som  påminner om 
karamelliserat  socker. Faten byggs 
 för hand och kolas kraftigt  för att 
 verkligen plocka fram smak erna 
i  träfibrerna. Vårt ovanligaste  och 
 kanske mest spännande fat.

MACKMYRA
DOUBLE WOOD.

EN DOUBLE WOOD WHISKY är en whisky som dubbellagrats, dvs 
 lagrats på två olika fat, innan den tappas på flaska. För dig som 
vill skapa din egen dubbellagrade whisky har vi tagit fram en 
fantastisk baswhisky med fin och mjuk fruktighet, gjord på vårt 
eleganta recept som lagrats i fyra år på 200-liters bourbonfat. 

Du fortsätter sedan lagringen genom att välja vilket fat du vill 
slutlagra din whisky på; bourbon, sherry eller svensk ek. Den 
 förlagrade whiskyn plockar fram karaktären i varje fat och för-
stärker dess naturliga smaker vilket ger en djupare smakupplevelse.

BOURBON + BOURBON
Förstärker smaken av vanilj och tar fram toner  
av exotisk frukt, nötter och rostat bröd.

 
BOURBON + SHERRY 
Mer torkad frukt och mycket mer  smörkola, tyngre  
karamelltoner och en mycket  komplex smakbild.

BOURBON + SVENSK EK
Mycket nyansrik med mer av allt: tobak, kryddig ek, gräs  
och örter som balanseras upp fint av bourbonsötman.

Vill du ha din whisky snabbt kan du välja att buteljera den redan 
efter 1-2 år. Låter du den ligga längre får du en mer komplex 
dubbel lagrad whisky. Vi rekommenderar att du provsmakar ditt 
fat regelbundet för att kunna följa smakutvecklingen och avgöra 
när det är dags att boka buteljering.

SKAPA DIN EGEN  
DUBBELLAGRADE WHISKY.



G ÄV L E

MACKMYRA WHISKYBY
Mackmyras hemmabas i Gävle med lager,  

 destilleri, rök   an läggning och besöks center 
med restaurang. Här kan du prova whisky, 
gå en guidad  visning och njuta av god mat 

och dryck med  lokal prägel.

F J Ä D E R H O L M A R N A

MACKMYRA SKÄRGÅRDSLAGER
På den vackra ön Fjäderholmarna, 

 Stockholm skärgårds första anhalt, står  
 fatägarnas lounge öppen för dig och dina 

vänner från att båtarna börjar gå i maj  
fram till höstens sista båttur.

S M Ö G E N

 MACKMYRA VÄSTKUSTLAGER
För dig som njuter av salta stänk på västkusten 

om somrarna har vi ett  lager insprängt i 
Smögens klippor. Provsmaka ditt fat medan 

havets  dofter rullar in till måsarnas skri.

H Ä C K E B E R G A  S L OT T

MACKMYRA SLOTTSLAGER
I närheten av Häckeberga Slott i  Skåne  

mognar din whisky till full ändning.  
På Häcke berga har du nära till njutningar, 

här är livet  enkelt och den  magiska  
bok skogen ligger  alldeles runt knuten.

B O DÅ S  G R U VA

MACKMYRA GRUVLAGER
I södra Gästrikland ligger vårt största  och 

äldsta whiskylager, omgivet av mäktiga 
skogar. Här mognar din whisky i tryggt 

 förvar, femtio meter ner i  urberget. Tidigare 
bröt man malm här, men nu har gruvan gett 

plats åt en mer  guldkantad produkt.

GU T  BA S T H O R S T

MACKMYRA TYSKLANDSLAGER
Vårt första lager utanför Sverige ligger på  

det anrika godset Gut Basthorst, beläget 
strax  utanför Hamburg i  Tyskland, lätt  

åtkomligt från södra  Sverige. Här lagrar 
både svenskar och tyskar sin personliga 

whisky i den vackra herrgårdsmiljön.

DU KAN LAGRA  
DIN WHISKY PÅ 

 FÖLJANDE PLATSER:

DU SKA ALDRIG  
VARA LÅNGT  
IFRÅN DITT FAT.

Ett av de mest uppskattade inslagen i att äga ett fat är  
att prov smaka whiskyn och att uppleva hur den förändras 
från gång till gång. Du kan prova ditt fat i anslutning till ditt 
lager och på mässor där vi deltar. Ju oftare du  provar ditt 
fat, desto närmare kan du följa  mognaden hos din whisky 
och ta kontroll över smak utvecklingen. Du  bestämmer själv 
när din whisky är redo och bokar in fatet för buteljering. 



DET SVENSKA
ORIGINALET
SEDAN 1999.

”Varför tillverkas det ingen whisky i  Sverige?”, 
frågade någon i sällskapet. Ingen kunde ge  
svar på frågan som nu  svävade i luften.

I SVERIGE HAR vi ingen lång tradition 
av att göra whisky. Det tyckte vi var 
konstigt när vi började utforska om 
det gick att skapa en svensk single 
malt whisky. För vart vi än vände 
blicken såg vi möjligheter. 
 
Här finner vi ett av världens  renaste 
vatten, filtrerat till perfektion  sedan 
istiden. Det är ingen slump att vårt 
destilleri ligger bredvid en rullstensås 
med ständig tilllgång till kristallklart 
vatten. Vårt svenska korn utvecklar 
en speciell sötma under sommarens 
långa dagar, en sötma som blir till en 
av grund stenarna i vår whisky. 

En stor del av vår whisky lagras på ny 
svensk ek. Den svenska eken växer 
långsamt i vårt hårda klimat och ger 
whiskyn en kryddigare smak än  
amerikansk ek. Whiskyn får en eldig  
örtighet som balanseras upp av  en 
sötma lik karamelliserat socker. 

Idag framställer vi whisky med samma  
upptäckarglädje och experiment lusta 
som vid starten 1999, men i ett av 
 världens modernaste destillerier.  
Vi gör den enligt konstens regler, 
men vi gör den på vårt vis och med 
 svenska råvaror. 

Vår moderna produktion och många 
prisbelönta produkter gjorde att vi 
förärades utmärkelsen European 
Spirits Producer of the Year 2012. 
Att framställa whisky av hög kvalitet 
utan tillsatser och med så lite miljö-
påverkan som möjligt är för oss en 
självklarhet. Vi hoppas att du,  liksom 
vi, vill fort sätta att utforska våra 
svenska smaker.



DINA VAL
Välj fattyp, recept, lagringsplats  
och uthämtningsställe.

FATFYLLNING
När du gjort dina val är det dags att fylla fatet, 
du får själv vara med om du vill! En upplevelse 
som vi starkt rekommenderar. 

DITT FATNAMN
När ditt fat är fyllt har du möjligheten att 
spika fast en mässingsplaket med ditt fats 
namn. Har du inte möjlighet att närvara gör vi 
det åt dig.  

PROVA DITT FAT
Nu följer en tid då du får chansen att prova 
och utvärdera din whisky. Vi rekommenderar 
dig att prova en gång om året för att kunna 
följa processen och själv avgöra när det är 
dags för buteljering.

BUTELJERING
Är du nöjd med smaken? Härligt! Boka in ditt 
fat för buteljering så har du snart dina egna 
flaskor single cask. Flaskorna hämtar du på 
valt uthämtningsställe. Nu kan du äntligen 
njuta av din egen unika whisky.

DIN FATRESA:

Vill du beställa ett fat Mackmyra Reserve? 
Beställ på www.mackmyrareserve.se eller  
kontakta oss på kundservice@mackmyra.se  

eller via telefon: 08 556 025 80.

FAT MED FÖRETAGET
”Jag köpte ett fat med mitt  företag 
som jag lagrar på Häckeberga Slott.  
Vi tar med våra kunder och har 
en trevlig dag tillsammans med 
 Mackmyra. Kvällen brukar vi avsluta 
med en sjurätters middag på slottet. 
Bästa  investering jag har gjort!  
Kunderna vill så  gärna smaka och få 
en flaska när den är färdig.”
Anders 

FAMILJETRÄFF
”Årets julklapp till sönerna! Det är kul 
att ge en upp levelse som sträcker sig 
 under många år och som vi kan dela 
tillsammans.  Vi  besöker Smögenlagret 
en gång per år för att provsmaka fatet 
och passa på att träffas.” 
Sofie

HÖLL KONTAKTEN
”Istället för guldklocka gav vi ett fat 
till ekonomichefen när han  gick i 
pension. Han blev väldigt glad över 
att få en present som räckte i fem år, 
dessutom fick det oss  kollegor att 
hålla  kontakten efter pensionen.”
Mats

PERFEKTA PRESENTEN
”Mina kompisar har verkligen allt och 
jag har jättesvårt att veta vad jag skall 
köpa till dem i present. Men min egen 
whisky som jag själv har gjort, det blir 
inte så mycket mer unikt än så. Den 
perfekta presenten till grabbarna!”
Fredrik

SAGT OM 
MACKMYRA
RESERVE:


