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PRESS RELEASE 
I vårt systerland Danmark har man, som är välkänt, inget spritmonopol. Där jobbar de olika 

importörerna under andra, och som vi tycker, trevligare former än vad vi gör i Sverige. Antalet 
importörer är inte fullt lika många där som här, men dom håller oftast en mycket god kvalité på sitt 
sortiment. 

En av dessa importörer är Mac Y A/S. Ett företag som bildades 
”hemma i köket” hos Søren Nørgaard 1996. Sedan dess har man 
importerat whisky av bästa kvalité och även gett sig in på andra ädla 
drycker som t.ex. rom. 

För att fira sitt 10-år jubileum så tog man kontakt med sina 
leverantörer och bad om hjälp att ta fram några trevliga special 
buteljeringar. Man fick en fantastisk hjälp! Det blev 4 olika buteljeringar 
av absolut bästa sort.  

Från destilleriet BenRiach fick man en buteljering av ett 12-årigt fat 
med deras rökiga variant lagrad på ett Olorosso fat. En av de bästa 
whisky buteljeringarna vi någonsin provat. Man fick även fram en Islay-
blanding som man döpte till Lapbeg 75/25. Ett namn som säger mer än 
det döljer. Samt ett fat 10-årig whisky från destilleriet Linkwood, med en 
smak som är mycket destilleri typisk. Hos sina vänner på Sazerac i USA 
fick man hjälp av självaste Elmer T. Lee. Han valde ut några fat från 
sina lager av bourbon och satte ihop en special buteljering av Eagle Rare 
som är en 10-årig bourbon av utmärkt kvalité. 

Clydesdale har mycket goda kontakter med Mac Y och har nu börjat 
samarbeta med dom. Vi har valt att ta in alla 4 av deras egna jubileums 
buteljeringar. Dessa släpps nu på Systembolagets Beställningssortiment 
den 1 augusti. Alla i 70cl flaskor. 

 
 

 

 

   

Mer om Mac Y på: 

www.clydesdale.se/macy 

www.macy.dk 

Thomas Sundblom 

Art.Nr SB Benämning SB pris 

83330 BenRiach Peated Sherry Cask,1994,12y,58.0% 993,00 

83319 LapBeg 75/25,1998,8y,46.0% 687,00 

83320 Linkwood,1996,10y,46.0% 687,00 

74000 Eagle Rare Single Barrel MacY,10y,45.0% 660,00 


