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Beskrivning
Författare: Rikard Lundborg.
Whiskyrebellerna är den osannolika, underhållande, lärorika och alldeles sanna historien om
hur en fjällresa, ödet och drömmen om att starta eget leder till att kompisgänget bygger
Sveriges första whiskydestilleri. En galen idé blir verklighet och femton år senare utnämns
Mackmyra till världens ledande icke-traditionella tillverkare. Hur gick det till? Vad sa
myndigheterna? Skottarna? Och vem uppfann recepten?
Sverige första whiskydestilleri, Mackmyra, har under sin 15-åriga historia fått en mängd
svenska och internationella priser kopplade till whisky och entreprenörskapet, t ex årets
företag, årets innovatör, Supergasell, främsta sprittillverkare i Europa. Över två miljoner
flaskor av den helsvenska whiskyn har avnjutits och Sverige har på köpet blivit ett
whiskyproducerande land. Nu berättas historien för första gången från insidan.
Rikard Lundborg är en av de åtta grundarna till Mackmyra Svensk Whisky och den i gruppen
som först hoppade av den traditionella civilingenjörsbanan för att istället satsa på den ytterst
osannolika whiskykarriären. Under hela uppbyggnadsperioden ansvarade han för
marknadsföringen, försäljningen och produktutvecklingen av Sveriges första maltwhisky.
Samtidigt utvecklades företaget från ett våghalsigt hobbyprojekt till ett välkänt varumärke i
Sverige och den internationella whiskyvärlden.
Whiskyrebellerna är berättelsen från insidan - om hur det gjordes. Det som egentligen inte

skulle gå
Det är också en inspirerande berättelse om kreativitet och djävlar anamma. Hur man
förverkligar en idé som innehåller fler hinder och större utmaningar än de flesta. Hur vision
och passion vinner över en skeptisk omvärld och tillfälliga bakslag.
OM FÖRFATTAREN
Rikard Lundborg är civilingenjören som lämnade den utstakade storföretagskarriären för att
bli banbrytande whiskyentreprenör. Som grundare, marknadschef och vice VD var Rikard en
nyckelperson när Mackmyra gick från ett hobbyprojekt till en internationellt hyllad
whiskytillverkare. Idag driver han egna företag, är rådgivare, föreläsare samt med denna bok
även författare.
Sagan om Mackmyra handlar om ett gäng studiekompisar som bestämde sig för att göra det
omöjliga och uppnådde internationell kultstatus redan innan den första whiskyn lanserades
officiellt. När detta väl skedde ledde skedde ledde det till närmast kalabalik.
Bengt-Göran Kronstam, Dagens Nyheter

Annan Information
Whiskyrebellerna (2015). Omslagsbild för Whiskyrebellerna. historien om Mackmyra och hur
Sverige blev ett whiskyland. Av: Lundborg, Rikard. Språk: Svenska. Klicka för att sätta betyg
på Whiskyrebellerna. Hylla: Qz Mackmyra Svensk Whisky/DR. E-bok (1 st) E-bok (1 st),
Whiskyrebellerna. Markera:.
Whiskyrebellerna : historien om Mackmyra och hur Sverige blev ett whiskyland.
28 aug 2017 . WHISKYLITTERATUR whiskyrebellerna. - rikard lundborg. Whiskyrebellerna
är boken om ett gäng kompisar som råkade blåsa liv i en helt ny industri i Sverige, nämligen.
Svensk whisky! Låt oss komma ihåg att Mackmyra var först ut och Rikard. Lundgren var en
av de åtta grundarna av destilleriet. Här kan.
Boken om hur allt började. Denna spännande och underhållande bok handlar om hur ett
ambitiöst hobbyprojekt kan utvecklas till ett av de högst ansedda whiskydestillerierna i
Europa, berättat inifrån. Whiskyrebellerna är författad av Rikard Lundborg, som är en av de
åtta grundarna av whiskydestilleriet Mackmyra.
Whiskyrebellerna : historien om Mackmyra och hur Sverige blev .och femton år senare
utnämns Mackmyra till världens ledande icke-.uppfann recepten? Sverige första
whiskydestilleri, Mackmyra, har under sin 15-åriga. den har annonsen ar inaktiv. -, 178 :-.

2016-01-08, Böcker & Tidningar, Stockholm, Säljes, [F], spara.
4 okt 2015 . Ordet whiskyrebell är ett sammansatt ord där de två delarna tycks repellera
varandra. Visst, i gamla western kanske man kan föreställa sig en rebell i cowboyhatt med en
flaska whisky, men i dag är en rökig maltwhisky något som jag förknippar med smuttande fat
cats i näringslivet. ”Whiskyrebellerna” är.
One of our founders, Rikard Lundborg, have now released the book about Mackmyra. 16 6.
Release av höstens bok - Whiskyrebellerna! #mackmyra #mackmyrawhisky. 8 0. Finfredag
#mackmyra #moment #momenttolv #whiskyrebellerna Det känns som att. 8 0. Finfredag
#mackmyra #moment #momenttolv.
PROVNING: THE STORY- MED RIKARD LUNDBORG. Mackmyras medgrundare Rikard
Lundborg släppte nyligen boken Whiskyrebellerna. Under den här smakresan får ni höra
Rikards berättelse från insidan och prova whiskyn från de första staplande stegen till
prisvinnande innovativa whiskies. Pris: 250 kr (inklusive en.
10 maj 2016 . Rikard Lundborg, en av grundarna av Mackmyra, berättar om företagets historia
samtidigt som han bjuder på sina whiskyfavoriter och håller en provning under namnet
”Whiskyrebellerna”. gefle-chocolaterie_500 Anna-Sofia Winroth, författare och grundaren av
Gefle Chocolateri, kommer också att hålla en.
Whiskyrebellerna är den osannolika, underhållande, lärorika och alldeles sanna historien om
hur en fjällresa, ödet och drömmen om att starta eget leder till att kompisgänget bygger
Sveriges första whiskydestilleri. En galen idé blir verklighet och femton år senare utnämns
Mackmyra till världens ledande icke-traditionella.
Whiskyrebellerna (2015). Omslagsbild för Whiskyrebellerna. historien om Mackmyra och hur
Sverige blev ett whiskyland. Av: Lundborg, Rikard. Språk: Svenska. Klicka för att sätta betyg
på Whiskyrebellerna. Reservera. Bok (1 st), Whiskyrebellerna Bok (1 st) Reservera · E-bok (1
st), Whiskyrebellerna E-bok (1 st) Reservera.
Sveriges whiskykrogar. kr.198. Info Køb. Sveriges ölbryggerier. kr.198. Info Køb. Sveriges
Ölkrogar. kr.198. Info Køb. Vinter-Smoothies värmande vitaminbomber. kr.244. Info Køb.
Whisky: Allt du behöver veta. kr.229. Info Køb · Mackmyra whiskyrebellerna.
Whiskyrebellerna. kr.229. Info Køb. Öl: malt, humle, jäst och vatten.
Whiskyrebellerna [Elektronisk resurs] : historien om Mackmyra och hur Sverige blev ett
whiskyland. Omslagsbild. Av: Lundborg, Rikard. Utgivningsår: 2015. Språk: Svenska. Hylla:
Qz Mackmyra Svensk Whisky/DR. Medietyp: E-bok. Förlag: Bladh by BladhElib. ISBN: 97891-87371-78-3 91-87371-78-2. Anmärkning: E-bok.
historien om Mackmyra och hur Sverige blev ett whiskyland. Av: Lundborg, Rikard. Språk:
Svenska. Klicka för att sätta betyg på Whiskyrebellerna. Bok (1 st) Bok (1 st),
Whiskyrebellerna; E-bok (1 st) E-bok (1 st), Whiskyrebellerna. Markera: SVERIGES FOLKOCH SMÅSKOLOR (1943). Omslagsbild för SVERIGES FOLK-.
Jämför priser på Whiskyrebellerna: historien om Mackmyra och hur Sverige blev ett
whiskyland (Flexband, 2015), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det
bästa köpet av Whiskyrebellerna: historien om Mackmyra och hur Sverige blev ett whiskyland
(Flexband, 2015).
Whiskyrebellerna är den osannolika, underhållande, lärorika och alldeles sanna historien om
hur en fjällresa, ödet och drömmen om att starta eget leder till att kompisgänget bygger
Sveriges första whiskydestilleri. En galen idé blir verklighet och femton år senare utnämns
Mackmyra till världens ledande icke-traditionella.
Mörk tobakskaraktär med inslag av torkad frukt, ceder och whisky, samt aningen tjära och
malt.
Title, Whiskyrebellerna: historien om Mackmyra och hur Sverige blev ett whiskyland. Author,

Rikard Lundborg. Publisher, Bladh by Bladh, 2015. ISBN, 9187371618, 9789187371615.
Length, 235 pages. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
Till whiskyälskande kusinen "Whiskyrebellerna", av Rikard Lundborg, BladbyBladh förlag.
Att svensk whisky är här för att stanna bevisas gång på gång. Denna bok tar dig med genom
whiskypionjärerna Mackmyras resa, från "en galen idé" till den succé det är idag. Till föräldrar
och andra i deras generation "Måltidsundret.
Trummornas dån av Gabaldon, Diana : En ny bok i Diana Gabaldons succéserie om Claire
Randall och Jamie Fraser. Claire har den magiska gåvan att kunna resa i tiden. Hon är född på
1900-talet men lever nu tvåhundra år tidigare. Klanledaren Jamie Fraser blir hennes
beskyddare och älskare. En kärlek bortom tid och.
Beskrivning. Författare: Rikard Lundborg. Whiskyrebellerna är den osannolika,
underhållande, lärorika och alldeles sanna historien om hur en fjällresa, ödet och drömmen
om att starta eget leder till att kompisgänget bygger. Sveriges första whiskydestilleri. En galen
idé blir verklighet och femton år senare utnämns.
16 sep 2015 . Jämför priser på boken hos över 90+ butiker! Vi hjälper dig att köpa valfri bok
till lägsta pris (inkl frakt). Gratis tjänst.
Whiskyrebellerna är den osannolika, underhållande, lärorika och alldeles sanna historien om
hur en fjällresa, ödet och drömmen om att starta eget leder till att kompisgänget bygger
Sveriges första whiskydestilleri. En galen idé blir verklighet och femton år senare utnämns
Mackmyra till världens ledande icke-traditionella.
Whiskyrebellerna : historien om Mackmyra och hur Sverige blev .och femton år senare
utnämns Mackmyra till världens ledande icke-.uppfann recepten? Sverige första
whiskydestilleri, Mackmyra, har under sin 15-åriga. den har annonsen ar inaktiv. -, 178 :-.
2016-01-08, Böcker & Tidningar, Stockholm, Säljes, [F], spara.
Den osannolika, underhållande, lärorika och alldeles sanna historien om hur en fjällresa, ödet
och drömmen om att starta eget leder till att kompisgänget bygger Sveriges första
whiskydestilleri. Femton år senare utnämns Mackmyra till världens le.
1 jun 2017 . rikard lundborg Whiskyrebellerna är boken om ett gäng kompisar som råkade
blåsa liv i en helt ny industri i Sverige, nämligen Svensk whisky! Låt oss komma ihåg att
Mackmyra var först ut och Rikard Lundgren var en av de åtta grundarna av destilleriet. Här
kan du läsa om hur detta projekt gick från.
Rikard Lundborg added 3 new photos. · September 25, 2015 ·. Scener ur ett författarliv EPICENTRUM Årets bokmässa är givetvis den centrala mötesplatsen för författare, böcker,
förläggare och läsare. Allt, precis allt, finns representerat och det inkluderar Whiskyrebellerna.
En utmärkt final på en fullspäckad vecka!
3 jun 2016 . Ernst Kirchsteiger, for his Career, 2000-2016. II - Wine and Drinks May 28. Best
Drink Book of the Year. 3 - Whisky Rebellerna, Rikard Lundborg, (Bladh by Bladh). Best
Book on European Wine. 2 - Amarone, Gunnar Swenson (Grenadine). III - Cookbooks and
Food Culture May 29. Best Book of the Year.
9789187371615, Lundborg, Rikard, Whiskyrebellerna, 140, 38. 9789187371837, Weman
Thornell, Kerstin, Just nu och för alltid, 130, 36. Hälsa. 9789187371622, Lefterow, Annette,
Din guide till wellness, 150, 40. 9789188429032, Sanner, Eva, Passionskoden, 135, 38.
9789187371325, Wikfalk, Anna, Mindful eating, 135.
Whiskyrebellerna (2015). Omslagsbild för Whiskyrebellerna. historien om Mackmyra och hur
Sverige blev ett whiskyland. Av: Lundborg, Rikard. Språk: Svenska. Klicka för att sätta betyg
på Whiskyrebellerna. Bok (1 st) Bok (1 st), Whiskyrebellerna; E-bok (1 st) E-bok (1 st),
Whiskyrebellerna. Markera:.
Whiskyrebellerna. historien om Mackmyra och hur Sverige blev ett whiskyland. av Rikard

Lundborg (Bok) 2015, Svenska, För vuxna. Ämne: Mackmyra Svensk Whisky, Whisky :
historia, Whisky : framställning, tillverkning,.
8 sep 2015 . Whiskyrebellerna är den osannolika, underhållande, lärorika och alldeles sanna
historien om hur en fjällresa, ödet och drömmen om att starta eget leder till att kompisgänget
bygger Sveriges första whiskydestilleri. En galen idé blir verklighet och femton år senare
utnämns Mackmyra till världens ledande.
17 sep 2015 . Nu har jag sammanfattat femton års entreprenörskap, innovationslusta och
whiskybrännande i en och samma bok - Whiskyrebellerna. Historien om Mackmyra och hur
Sverige blev ett whiskyland. Finns hos alla nätbokhandlare, men extra bra pris får du via
denna länk. Välkommen till en garanterat stark.
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