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regio/land : Zweden NAS

(muziek van The Scorpions) 40,00%

€ 58,25

Kleur

Neus

Smaak

Finish

De Scorpions hebben hun eigen whisky dankzij Mackmyra: Rock n Roll Star Cherry Cask. 

De Zweedse distilleerderij laat de single malt whisky rijpen in Amerikaanse ex-bourbon en Oloroso sherry vaten 

waarna er een extra finish volgt in vaten die ooit zoete Duitse kersenwijn bevatten.

Het resultaat is een leuke en unieke whisky die compleet past bij The Scorpions.

Moeilijkheden zagen zij niet, wel de velden vol met graan. 

Ze ademden de frisse lucht in en voelden het koude en zuivere water.

 Zij waren ervan overtuigd dat dit de juiste ingrediënten waren voor het maken 

van een hoge kwaliteit maltwhisky. 

Na vele studiereizen naar Schotland stichtten zij in 1999 de Mackmyra Svensk 

Whisky Comp. Gevestigd in het oude pittoreske industriestadje Mackmyra, enige 

uren rijden noordelijk van Stockholm. 

In 2002 werden er nieuwe ketels geplaatst om zodoende de productie te kunnen 

verhogen.

Wij houden van whisky en willen een eigen Zweedse whisky gaan maken. Dit was 

het idee van een groep vrienden, ontstaan op hun wintersportvakantie.

zoete afdronk, romig, kerstcake met een vleugje honing en kruiden.

https://www.whiskybase.com/whiskies/whisky/121414/mackmyra-scorpions

trailer:   https://www.youtube.com/watch?v=K8yMRgaYOcI

Scorpions
"Rock n Roll Star"

Cherry Cask Whisky

( Mackmyra distillery)

De Scorpions schuwen geen controverse en dat is een goede zaak, ook met hun whisky is dat niet anders 

"We hope you all enjoy it… let‘s Rock the Night and Taste the Sting!”

Eind 1999 toen alle vergunningen binnen waren werden de eerste druppels spirit 

gedistilleerd. In 2001 had men twee soorten geproduceerd: één elegante, fruitige 

variant en één meer geprononceerde Zweedse rokerige variant. 

De combinatie van deze twee maltwhisky's geven de betekenis aan de woorden 

"Swedish Malt Whisky".

Het rokerige aroma wordt verkregen door het branden van de turf met 

jeneverbes struiken en moerasmos uit de directe omgeving

 ( Karinmossen). Het graan zoals ook het water, van de rivier de Valbo Ridge, en 

de gist komen uit de directe omgeving. 

Het resultaat is een rijke Zweedse maltwhisky.

De 'Cherry' vaten geven de whisky een unieke smaak die dankzij de vanille toon van de bourbon vaten een 

perfect geheel maakt.

 Oud goud

Karamel, houtkruiden en bruine suiker, gecombineerd met veel frambozen- en kersentonen.

Zoet met vers rood fruit, zoete eikenachtige vanille, vergezeld met zachte noten en hints van boter en 

verwarmend eikenhout.

 

https://www.whiskybase.com/whiskies/whisky/121414/mackmyra-scorpions
https://www.youtube.com/watch?v=K8yMRgaYOcI

