RETHINK CANDY

Hos Wally and Whiz har vi gentænkt den traditionelle
vingummi og udviklet dét, vi kalder for den danske vingummi.
En vingummi skabt med kærlighed og passion, og som sætter nye, høje standarder
for, hvad en vingummi er. En vingummi, som dufter og smager af de
naturlige råvarer, den er skabt af.
Vi kombinerer altid to komplementære smage i vores vingummier
for at skabe delikate og udsøgte smagsoplevelser. Og på vores evige jagt efter
nye, spændende smage i hele verden, udfordrer vi konstant forestillingen om den
traditionelle oplevelse af en vingummi.
RETHINK CANDY

Kristian Them Hansen
Flavour Connoisseur & Founder af Wally and Whiz

GRANATÆBLE
MED DRAGEFRUGT
Cubes á 140g og 240g
samt flowpack á 11g

En lækker rød vingummi,
hvor den søde smag af
granatæble fuldendes
af den eksotiske dragefrugts milde sødme.
Granatæble med
dragefrugt byder på
en let, sød smag og er
således et fint supplement til de traditionelle
søde sager, som kendetegner den hyggelige
juletid.

Cube, 140g. Vejl. pris: 65 kr.
Cube, 240g. Vejl. pris: 89 kr.
Flowpack, 11g. Vejl. pris: 6 kr.

KUMQUAT
MED GUL
GRAPEFRUGT

Cubes á 140g og 240g
samt flowpack á 11g
En dejlig gul vingummi,
som kombinerer den
aromatiske smag af
kumquat med den forfriskende smag fra gul
grapefrugt.
Kumquat med gul
grapefrugt byder på
en frisk smag af citrus
som en skøn kontrast
til de traditionelle søde
sager, som kendetegner
den mørke og hyggelige juletid.

Cube, 140g. Vejl. pris: 65 kr.
Cube, 240g. Vejl. pris: 89 kr.
Flowpack, 11g. Vejl. pris: 6 kr.

RENSDYR RØD
GRANATÆBLE
MED DRAGEFRUGT
Cube á 140g

Den lækre julesmagsvariant, Granatæble
med dragefrugt, i en
flot, rød rensdyræske.

Vejl. pris: 69 kr.

RENSDYR GRÅ
KUMQUAT
MED GUL
GRAPEFRUGT
Cube á 140g

Den lækre julesmagsvariant, Kumquat med
Gul Grapefrugt, i en
flot, grå rensdyræske.

Vejl. pris: 69 kr.

JULEKALENDER
RØD
393g vingummi

Årets julekalender fra
Wally and Whiz byder
på 12 spændende smagsvarianter, som kun vil
være at finde i vores
julekalender.
Bag lågerne frem til og
med den 23. december
gemmer der sig hver
dag en flowpack med
lækker vingummi. Den
24. december overrasker
kalenderen med en
cube med endnu mere
lækker vingummi.
Julekalenderen indeholder 23 flowpacks á
11g (låge 1-23) samt 1
cube á 140g (låge 24). I
alt 393g lækker dansk
vingummi.

Vejl. pris: 299 kr.

JULEKALENDER
GRÅ
275g vingummi

Årets julekalender fra
Wally and Whiz byder
på 12 spændende
smagsvarianter, som
kun vil være at finde i
vores julekalender.
I hver af skufferne
ligger en flowpack med
lækker vingummi
– 12 unikke julesmagsvarianter samt en
surprise- smagsvariant.
Julekalenderen indeholder 25 flowpacks á
11 g. I alt 275g lækker
vingummi.

Vejl. pris: 345 kr.

JULEKALENDER
SHARING
GOLD
550g vingummi

Årets julekalender fra
Wally and Whiz byder
på 12 spændende
smagsvarianter, som
kun vil være at finde i
vores julekalender.
I hver af skufferne ligger
der to flowpacks med
lækker vingummi – 12
julesmagsvarianter
samt en surprise
smagsvariant. Som
navnet siger, så er
Wally and Whiz’ ”sharing”-kalender helt perfekt at dele i familien,
med naboen e.l.
Julekalenderen indeholder 50 flowpacks á
11g. I alt 550g lækker
vingummi.
Vejl. pris: 499 kr.

JULEKALENDER
BIG SHARING
3.360g vingummi

Wally and Whiz’ største
julekalender! Med 24
cubes med forskellige
smagsvarianter er den
helt perfekt til at dele
med de mange, eksempelvis med
kollegaerne på arbejdspladsen.
Hver dag frem mod
juleaften byder på en
ny smag – og masser af
lækker vingummi.
Julekalenderen indeholder 24 cubes á 140
g. I alt 3.360g lækker
vingummi.

Vejl. pris: 1.499 kr.

JULEKALENDER
REFILL
264g vingummi

Wally and Whiz’ ”julekalender refill” indeholder de samme
skønne smagsvarianter,
som findes i vores julekalendere.
Helt perfekt, hvis man
har gemt en Wally and
Whiz julekalender fra
tidligere år. Eller hvis
man vil være kreativ og
lave sin egen pakkekalender – så har man
her en masse lækker
vingummi at putte i.

Vejl. pris: 129 kr.

GAVEÆSKE
JUL
FLOWPACK
297g vingummi

Gaveæsken byder på
de to lækre julesmagsvarianter:
•
•

Granatæble med
Dragefrugt
Kumquat med Gul
Grapefrugt

Helt perfekt til selvforkælelse i den søde
juletid – eller som
mandelgave eller gave,
når man skal ud.
Gaveæsken indeholder
27 flowpacks á 11g. I alt
297g lækker vingummi.

Vejl. pris: 179 kr.

GAVEÆSKE

THE CHRISTMAS
BOX

480g vingummi

Gaveæsken byder på
de to lækre julesmagsvarianter:
•
•

Granatæble med
dragefrugt
Kumquat med gul
grapefrugt

Helt perfekt til selvforkælelse i den søde
juletid, som lækker
mandelgave eller den
unikke værtindegave,
når man skal ud.
Gaveæsken indeholder 2 cubes á 240g. I alt
480g lækker vingummi.

Vejl. pris: 198 kr.

GAVEÆSKE
THE ADVENT
BOX
960g vingummi

Adventsgaveæsken
byder på fire unikke
smagsvarianter:
•
•
•
•

Granatæble med
Dragefrugt
Kumquat med Gul
Grapefrugt
Fersken med
Salmiak
Blodappelsin med
Appelsin

Fire spændende
smagsvarianter, som
både byder på nyt og er
en kontrast til de traditionelle søde sager, som
kendetegner juletiden.
Gaveæsken indeholder
4 cubes á 240 g. I alt
960g lækker vingummi.
Vejl. pris: 379 kr.

Vi tager forbehold for fejl eller ændringer
Kontaktinformation
Wally and Whiz ApS, Rugmarken 35A, 3520 Farum, Danmark.
Email: info@wallyandwhiz.com / Tel: +45 60266249 / CVR-nr.: 36505060

