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GLEM ALT DU TIDLIGERE HAR VIDST OM VINGUMMI!

Wally And Whiz er en historie om omhyggeligt dansk håndværk og en 
stor kærlighed til vingummi.

I 2015, i en lille lejlighed i hjertet af København, kastede Kristian Them Hansen 
sig ud i at genopfinde den klassiske vingummi. Ønsket var at kreere  

en lækker og kompromisløs smagsoplevelse. 

Denne rejse har siden resulteret i et vegansk, glutenfrit udvalg af gourmet  
vingummi af højeste kvalitet, lavet af 100% naturlige bær, frugter og rødder. 

Grundet et omhyggeligt fokus på detaljen, og en insisterende tilgang til kvaliteten  
af råvarerne, bliver Wally And Whiz idag nydt af kræsne sjæle over hele verden.

Kristian Them Hansen / Founder & Vingummientusiast



JULEKALENDER
RUBY RED
275g gourmet-vingummi

I årets julekalender præsen-
terer vi 12 helt nye og 
unikke smagsvarianter, som 
udelukkende vil være at 
finde heri. Vores jule-
kalender har et smukt og 
stilfuldt design, hvor man 
åbner op til en verden af 
nydelse og spændende
smagsoplevelser. 

Vores Ruby Red julekalender 
indeholder de 12 unikke 
jule-smagsvarianter og i alt 
24 flowpacks + 1 surprise 
flowpack á 11g lækker gour-
met-vingummi.

Vejl. Pris: 329 kr.



JULEKALENDER
DUSK GREEN
275g gourmet-vingummi

I årets julekalender præsen-
terer vi 12 helt nye og 
unikke smagsvarianter, som 
udelukkende vil være at 
finde heri. Vores jule-
kalender har et smukt og 
stilfuldt design, hvor man 
åbner op til en verden af 
nydelse og spændende
smagsoplevelser. 

Vores Dusk Green jule-
kalender indeholder de 12 
unikke jule-smagsvarianter 
og i alt 24 flowpacks + 1 sur-
prise flowpack á 11g lækker 
gourmet-vingummi.

Vejl. Pris: 329 kr.



JULEKALENDER
WARM GREY
275g gourmet-vingummi

I årets julekalender præsen-
terer vi 12 helt nye og 
unikke smagsvarianter, som 
udelukkende vil være at 
finde heri. Vores jule-
kalender har et smukt og 
stilfuldt design, hvor man 
åbner op til en verden af 
nydelse og spændende
smagsoplevelser. 

Vores Warm Grey jule-
kalender indeholder de 12 
unikke jule-smagsvarianter 
og i alt 24 flowpacks + 1 
surprise flowpack á 11g 
lækker gourmet-vingummi.

Vejl. Pris: 329 kr.



CHRISTMAS 
CALENDAR    
REFILL
264g gourmet-vingummi

Vores Christmas Calendar 
Refill indeholder de samme 
skønne smagsvarianter, som 
man også finder i vores jule- 
kalendere.

Perfekt hvis man har gemt 
en af vores julekalendere fra 
tidligere år, eller hvis man 
selv vil være kreativ og lave 
en pakke-kalender fra 
bunden, så har man indhol-
det her.

24 flowpacks á 11g og 12 
unikke julesmagsvarianter. I 
alt 264g lækker 
gourmet-vingummi.

Vejl. Pris: 149 kr.



JULEKALENDER
SHARING 
GOLD
550g gourmet-vingummi

I årets julekalender præsen-
terer vi 12 helt nye og 
unikke smagsvarianter, som 
udelukkende vil være at 
finde heri. Med vores 
“sharing”-kalender får du 
to flowpacks á 11g i hver af 
de 24 låger, samt 2 surprise 
flowpacks, så den er perfekt 
at dele med familien eller en 
partner. Med denne skønne 
julekalender, er du sikker på 
en julemåned fuld af hygge 
og med masser af spæn-
dende og søde smags-
oplevelser.

Vores “sharing”-kalender 
indeholder de 12 unikke 
jule-smagsvarianter og i alt 
48 flowpacks + 2 surprise 
flowpacks á 11g lækker gour-
met-vingummi.

Vejl. Pris: 499 kr.



BIG
JULEKALENDER
WARM GREY
3.360g gourmet-vingummi

Vores BIG-julekalender er 
vores største og mest 
imposante julekalender, som 
gør sig perfekt til deling på 
kontoret og arbejds-
pladsen. 

Den indeholder 24 forskel-
lige smagsvarianter i cubes á 
140g. 

Vejl. Pris: 1.499 kr.



RENSDYR
DUSK GREEN
140g gourmet-vingummi

Her får du vores nye jules-
magsvariant, Blodappelsin 
med Mandarin, indpakket i 
en flot rensdyr-æske.

Vejl. Pris: 64 kr.



RENSDYR
RUBY RED
140g gourmet-vingummi

Her får du vores nye jules-
magsvariant, Kirsebær med 
Sur Kirsebær, indpakket i en 
flot rensdyr-æske.

Vejl. Pris: 64 kr.



JULE-HIGHCUBE
RUBY RED
280g gourmet-vingummi

Her får du de to lækre jule-
smagsvarianter: 

• Blodappelsin med      
Mandarin

• Kirsebær med              
Sur Kirsebær 

samlet i en lækker og 
eksklusiv gaveæske i farven 
Ruby Red. Perfekt til luksus-
selvforkælelse, som mandel-
gave eller som den unikke 
værtindegave, når du skal 
ud. 

Hver af de to cubes inde-
holder 140g lækker 
gourmet-vingummi. 

Vejl. Pris: 118 kr.



JULE-HIGHCUBE
DUSK GREEN
280g gourmet-vingummi

Her får du de to lækre jule-
smagsvarianter: 

• Blodappelsin med      
Mandarin

• Kirsebær med              
Sur Kirsebær 

samlet i en lækker og 
eksklusiv gaveæske i farven
Dusk Green. Perfekt til 
luksus-selvforkælelse, som 
mandelgave eller som den 
unikke værtindegave, når du 
skal ud. 

Hver af de to cubes inde-
holder 140g lækker 
gourmet-vingummi. 

Vejl. Pris: 118 kr.



5x3 CHRISTMAS 
CUTOUT
RUBY RED
165g gourmet-vingummi

Vores smukke 5x3 jule-
cutout kommer med et 
eksklusivt laser-udskåret 
mønster og i farven Ruby 
Red. Den indeholder de to 
julesmage, Blodappelsin med 
Mandarin og Kirsebær med 
Sur Kirsebær, samt tre andre 
af vores fantastisk lækre 
smagsvarianter.

Perfekt som unik 
værtindegave eller til 
luksus-selvforkælelse.

Vores 5x3 Christmas Cutout 
indeholder 15 flowpacks á 
11g, hvilket i alt giver 165g 
lækker gourmet-vingummi.

Vejl. Pris: 119 kr.



9x3 CHRISTMAS 
CUTOUT
DUSK GREEN
297g gourmet-vingummi

Vores smukke 9x3 jule-
cutout kommer med et 
eksklusivt laser-udskåret 
mønster og i farven Dusk 
Green. Den indeholder de 
to julesmage, Blodappelsin 
med Mandarin og Kirsebær 
med Sur Kirsebær, samt 
syv andre af vores skønne 
smagsvarianter.

Perfekt som unik 
værtindegave eller til 
luksus-selvforkælelse. 
Til ham eller hende, som 
fortjener lidt ekstra lækkert!

Vores 9x3 Christmas Cutout 
indeholder 27 flowpacks á 
11g, hvilket i alt giver 297g 
lækker gourmet-vingummi.

Vejl. Pris: 189 kr.



CHRISTMAS 
ADVENT 2021
GOLD
560g gourmet-vingummi

Årets adventshighcube 
præsenterer de fire helt nye 
smagsvarianter:

• Blodappelsin med    
Mandarin

• Kirsebær med              
Sur Kirsebær

• Lime med Vanilje
• Lakrids med Salmiak

Fire fantastiske smags-
varianter, som supplerer 
hinanden perfekt. Advents-
highcuben er en super 
værtsgave, som kan nydes af 
én eller flere, og som bring-
er smil og glæde december 
igennem.

Indeholder fire cubes á 140g 
og ialt 560g lækker 
gourmet-vingummi.

Vejl. Pris: 239 kr.



Kontakt
Wally and Whiz ApS, Walgerholm 9, 3500 Værløse, Danmark.

Email: info@wallyandwhiz.com / Tel: +45 60266249 / CVR-nr.: 36505060

Leg og hygge skaber de bedste juleminder

Wally and Whiz præsenterer stolt dette års flotte julekollektion. Med lækre smags-

kombinationer tager vi dig endnu engang med ud på en kulinarisk oplevelse tilsat vores helt 

eget tvist af julens kærlighed. Julekollektionen ligger sine med finurlige og stilfulde designs 

op til leg og hygge, og er vores invitation til dig om at være med.

Disclaimer: Der kan forekomme små designmæssige i ændringer i den endelige levering.


