
VÄGEN TILL DIN PERFEKTA MACKMYRA:

LÄR KÄNNA DIN
SMAKPROFIL

SMAKPROFIL: 

SVENSK EK

SMAKPROFIL:  

ELEGANT

SMAKPROFIL: 

RÖKIG

SMAKPROFIL: 

INNOVATIV FINISH

Vår svenska ek härstammar 
från södra Sverige där hårda 
väderförhållanden och dra-
matiska säsongsskiftningar 
har gett träden kraftfullhet 
och styrka. Svensk ek ger en 
kraftigare, mer kryddig smak, 
unik för svensk whisky. 

Mackmyras eleganta 
smakprofil har sitt 
ursprung i vårt orökta 
spritrecept och fat som 
tidigare lagrat bourbon-
whisky. Karaktären är 
söt, len och fruktig.

Mackmyras rökiga 
whisky får sin karaktär 
från malt som torkats av 
brinnande svensk torv 
kryddat med enris-
kvistar. 

Vi experimenterar 
nyfiket med fat som 
blivit mättade innan 
själva whiskylagringen. 
Tidigare har vi mättat fat 
med t.ex. kaffebönor och 
svenskt björkvin.

Svensk Ek är kryddig 
och fruktig med toner 

av tobaksblad, anis och 
torkad ingefära.

Introduktion till smakprofil Mycket stark smakprofilMer utpräglad smakprofil Stark smakprofil

Brukswhisky är fruktig 
och välbalanserad med 
toner av citrus, knäck, 

vanilj och äpple.

Ten Years är mjukt ekig 
med toner av grön frukt, 

vanilj och kola.

Vinterrök är rökig och  
lätt kryddig. Finishlagrad 
på fat som tidigare lagrat  

Scotch Strong Ale. 

Svensk Rök är rökig 
med toner av ekfat, anis,  

tobaksblad, sälta och 
gröna frukter. 

Vinterdröm är finish-
lagrad på fat som 

tidigare lagrat rom från 
Plantation. En karibisk 

kärleksaffär.

Moment XVI är fruktig, 
kryddig och blommig med 
aromer av torkad frukt, 

vanilj och örter.

Moment Tolv är bärig  
och fruktig med toner 

av rostad ek, päronkola, 
 vanlij och kryddiga örter.

Moment Medvind är 
rökig med toner av 

torv, tjära, koncentrerad 
sherry och torkad frukt. 

Moment Fenix är fruktig 
och elegant. Finishlagrad 

på fat som lagrat PX-vin 
samt björksavsvin.

Reserve Svensk Ek 
passar  bra med elegant 

eller rökigt recept och ger 
en unik svensk whisky. 

Reserve Bourbon fyllt 
med vårt förlagrade 
 recept ger en extra 

elegant whisky.

Reserve Bourbon fyllt 
med vårt rökiga recept 
 låter röksmaken fram-

träda extra mycket. 

Reserve Oloroso fyllt 
med rökigt eller  elegant 

recept är en klassiker som 
uppskattas av många.
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