
מזקקת הוויסקי 
הראשונה והגדולה בישראל



מזקקת הוויסקי הראשונה בישראל ממוקמת בתל 
אביב ומייצרת וויסקי וג'ין מקומי – שניהם מבוססי 

סינגל מאלט – 100% לתת שעורה. 

עם הקמתה ב- 2012 שכרה המזקקה את שירותיו של 
ד"ר ג'ים סוואן ז"ל, מאסטר דיסטילר סקוטי בעל שם 
עולמי, אשר התמחה ביישון וויסקי באקלים חם. ד"ר 

סוואן ליווה את המזקקה החל מגיבוש המתכון, בחירת 
הציוד המתקדם וחומרי הגלם המשובחים ביותר. 

הרוח הישראלית היזמית לצד המקצוענות הבלתי 
מתפשרת מובילה את מזקקת M&H לייצר סינגל 

מאלט איכותי ועשיר בטעמים, זאת תוך ניצול האקלים 
הישראלי החם שמאיץ את התיישנות הוויסקי ומאפשר 

לו להגיע לבגרות בזמן קצר מאוד.  
התכוננו לגלות עולם חדש של וויסקי, כאן בישראל.  

מזקקת M&H היא שילוב בין אהבה לוויסקי
ויזמים ישראלים שחולמים בגדול



החביות שלנו נבחרות בקפידה ובתכנון שנים 
קדימה כדי להעניק לוויסקי שלנו טעמים 

ייחודיים. מרבית החביות במזקקה הינן חביות 
אשר שימשו בעבר את תעשיית הברבן 

האמריקאית, לצידן מגוון רחב של חביות כגון: 
חביות יין אדום אשר טופלו בשיטת 
STR  (Shaving, Toasting and Re Charring (

חביות אקס איילה, חביות יין מחוזק בסגנון 
פורט, חביות יין אדום כשר מיקבים ישראלים 

מובחרים, חביות יין רימונים, קוניאק, שרי 
כשר, רום וכו'. 

חביות מובחרות



תהליך היישון של הוויסקי בחבית מושפע 
מאוד מהטמפרטורה המקומית. האקלים החם 

והלח המאפיין את ישראל במשך רוב ימות 
השנה משפיע על האינטראקציה בין הוויסקי 
וחבית העץ ומאפשר לוויסקי שלנו להתיישן 
מהר יחסית, כך שאפילו וויסקי בן שלוש או 

ארבע שנים מרגיש בוגר ומורכב יחסית לגילו.

יישון באקלים חם



אנחנו אוהבים את מה שאנחנו עושים – סטארטאפ, יזמות 
וחדשנות בתעשייה מסורתית וייחודית. מלאכת הכפיים 

והראשוניות מרגשות אותנו. אנחנו גאים בבית שלנו 
והקמנו את המזקקה בתל אביב – עיר דינאמית מלאה 
בחדשנות לצד היסטוריה ארוכת שנים. תל אביב היא 

ההשראה שלנו בייצור וויסקי כמו שאנחנו אוהבים.  

תל אביב - הבית שלנו



התכוננו
לעולם חדש
של וויסקי 
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700 מ"ל | 46% אלכוהול

SINGLE MALT WHISKY 

קלאסיק 

הוויסקי הקלאסי של מזקקת M&H מבוסס על חביות 
אקס ברבן מובחרות וחביות יין אדום STR שיושנו תחת 

השמש התל אביבית. 
הוויסקי בעל ניחוחות של וניל אשר מתאזנים נהדר עם 

עם מעט עץ אלון ורמז לפירותיות קלה ברקע. 

CLASSIC



ELEMENTS
SINGLE MALT WHISKY SERIES

סדרת אלמנטס

סדרת ELEMENTS מבטאת את השילוב הנפלא בין 
זיקוק מסורתי לבחירה ייחודית של חביות, ויישון 

באקלים החם המאפיין את ישראל. 
הסדרה מבוססת על הוויסקי הקלאסיק שלנו ובכל 

אחת מהמהדורות בחרנו אלמנט של חבית שונה, 
שמעניקה לוויסקי טעם עשיר וארומה ייחודית.  

אנחנו מקפידים על כל שלב בתהליך הייצור של וויסקי 
מאוזן, אך עשיר בטעמים אשר מהווה גאווה מקומית. 
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חבית שרי 

אנחנו מחפשים את הייחודיות שלנו בכל שלב בייצור 
הוויסקי ולכן נסענו עד לחרז, ספרד על מנת לבחור 
יקב שייצר במיוחד עבורנו שרי אולורוס ו PX. השרי 
התיישן בחביות והן למעשה חביות השרי הכשרות 

הראשונות והיחידות בעולם. הבאנו את החביות 
למזקקה בתל אביב ויישנו בהן את הניו מייק שלנו. 
אלמנטס שרי הוא סינגל מאלט המבוסס על חביות 
שרי וחביות אקס- ברבן, שהעניקו לוויסקי טעמים 

עוצמתיים של פירות אדומים ושוקולד מריר.   

700 מ"ל | 46% אלכוהול

ELEMENTS
SINGLE MALT WHISKY 



מעושן 

בחרנו חביות מאזור איילה בסקוטלנד בכדי להעניק 
לוויסקי שלנו ארומה מעושנת קלות ומליחות עדינה. 
הניו מייק הפירותי שלנו משתלב נהדר עם המליחות 

האופיינית של חביות אקס- איילה וחביות האקס- 
ברבן שהתיישנו באקלים החם של תל אביב. הוויסקי 

המעושן שלנו הוא עדין ואלגנטי.  

ELEMENTS
SINGLE MALT WHISKY 

700 מ"ל | 46% אלכוהול



חבית יין אדום

את המהדורה השלישית בסדרה בחרנו ליישן בחביות 
יין אדום לשעבר מהיקבים הטובים ביותר בארץ. 

האקלים של הים התיכון, האדמה של ישראל, ימי שמש 
חמים ולילות קרירים  - כל אלה מעניקים ליין הישראלי 
טעם ספייסי וייחודי וכך  גם החביות מעניקות לוויסקי 

שלנו טעם מקומי ומיוחד.  אלמנטס יין אדום הוא 
חגיגה של תוצרת מקומית, וויסקי סינגל מאלט פרחוני 

עם ארומה של שוקולד מריר.

ELEMENTS
SINGLE MALT WHISKY 

700 מ"ל | 46% אלכוהול



APEX
SINGLE MALT WHISKY SERIES

סדרת אייפקס

סדרה זו משקפת את הרוח החדשנית והתעוזה של 
המזקקה, מהדורות אקסקלוסיביות ובלעדיות של 
וויסקי שיושן בחביות שונות שנבחרו במיוחד ע"י 

 .M&H המזקק של

הסדרה מביאה לידי ביטוי את היצירתיות של המזקקה 
תוך ניצול המאפיינים הייחודיים לישראל.

700 מ"ל | חוזק חבית
השקה בקרוב



WORLD
SPIRITS

COMPETITION

TH
E GIN MASTERS

GOLD
2020

ג׳ין לבנטין
הג'ין שלנו מתחיל כמו הוויסקי:

הוא עשוי 100% לתת שעורה ועובר זיקוק דודי כפול.
יש בו ערער והרבה תבלינים שאנחנו אוהבים ובוררים 

מהשקים בשוק לווינסקי הסמוך למזקקה: זעתר, קליפות 
לימון, תפוז, קמומיל, לואיזה, קינמון ופלפל שחור.

אחרי השרייה של 48 שעות, הג'ין מזוקק בשלישית בדוד 
נחושת ייעודי בן 250 ליטר ויוצא חלק להפליא. 

הג'ין הלבנטין מומלץ ביותר לשתייה נקי, עם או בלי קרח 
והוא גם בסיס נהדר לקלאסיקות כמו מרטיני וג'ין אנד טוניק 

ומתאים לכל קוקטייל חזק וארומטי.

LEVANTINE GIN

700 מ"ל | 46% אלכוהול



ג׳ין מיושן בחביות עץ אלון
אנו מיישנים את הג'ין הלבנטין לכמה חודשים בחבית יין 

אדום STR לשעבר אשר מאזנת את הטעמים ומוסיפה טעמי 
עץ ווניל עדינים.

OAK AGED GIN

700 מ"ל | 46% אלכוהול



להזמנת סיור און ליין 

www.mh-distillery.com/tours 

רחוב התחיה 16 תל אביב | 03-6320491

mh@mh-distillery.com

THE M&H
VISITOR 
CENTER

מרכז המבקרים

תהליך ההכנה של הוויסקי הוא חוויה שמערבת את כל 
החושים. זוהי מלאכה מסורתית, טעונה בהיסטוריה וכימיה, 

טכנולוגיה ועבודת יד. פתחנו את מרכז המבקרים מתוך 
רצון לשתף ביצירה שלנו את אלה שלא חווים את העשייה, 

הטעמים והריחות באופן יום-יומי. מרכז המבקרים פתוח 
ליחידים וקבוצות. אנחנו מציעים אירועים לחברות עסקיות 

וקבוצות פרטיות עד כ- 60 משתתפים בתיאום מראש.



+972-3-6320491
mh@mh-distillery.com
www.mh-distillery.com

רחוב התחיה 16 תל אביב 


