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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 of Wally and Whiz
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GUANABANA 
MED 
STIKKELSBÆR
Bøtte á 140g/240g 
samt pose á 11g

Guanabana vokser under 

varme himmelstrøg i 

Caribien, mens stikkelsbær 

dyrkes i det meste af Europa. 

Begge har de en smuk grøn 

farve, og tilsammen byder 

de på en sød, let syrlig smag. 

Guanabana bringer en smag 

af jordbær, æble og et strejf af 

citron med sig – en lækker

smag, som fuldendes af den 

smule syre, der stadig er 

tilbage i de solmodne, søde 

stikkelsbær.  



KIWANO MED 
HAVTORN
Bøtte á 140g/240g 
samt pose á 11g

Kiwano kendes også som 

hornmelon og er netop en 

eksotisk melontype fra 

Sydafrika. Dens varme gule 

farve matcher de smukke 

havtorn. Og mens kiwano 

byder på en frisk, sød smag, 

som minder om en kombi-

nation af citron og banan, 

kommer havtorn med en frisk, 

syrlig smag. Masser af frisk 

og lækker påskegul smag – 

oplagt til at runde den store 

påskefrokost af med. 



GRØN 
PÅSKEKYLLING
GUANABANA 
MED 
STIKKELSBÆR
Bøtte á 140g

Den lækre påskesmagsvariant, 

Guanabana med stikkelsbær, 

i en frisk, grøn påskekylling 

æske. 

Den grønne påskekylling 

passer perfekt til årets 

hyggelige påskejagt, på 

det flotte påskebord og 

selvfølgelig som gave til én, 

man holder af. 

På siden af æsken findes 

desuden en påskekylling, som 

let kan klippes ud og blive til 

fint påskepynt på en forårs-

gren.



GUL 
PÅSKEKYLLING
KIWANO MED 
HAVTORN
Bøtte á 140g

Den lækre påskesmagsvariant, 

Kiwano med havtorn, i en fin, 

gul påskekylling æske.  

Den gule påskekylling 

passer perfekt til årets 

hyggelige påskejagt, på 

det flotte påskebord og 

selvfølgelig som gave til én, 

man holder af. 

På siden af æsken findes 

desuden en påskekylling, som 

let kan klippes ud og blive til 

fint påskepynt på en forårs-

gren.

 



PÅSKE-
KYLLINGER 
Bøtte á 140g

I tillæg til de to påskekyllinger 

med vores påskesmags-

varianter, Guanabana med 

stikkelsbær og Kiwano med 

havtorn, fås også orange, pink 

og lilla påskekyllinger med 

matchende smage fra vores 

standardsortiment. 

• Orange: Mango med      

passionsfrugt

• Pink: Hibiscus med       

hindbær

• Lilla: Lakrids med havtorn

Påskekyllingerne passer 

perfekt til årets hyggelige 

påskejagt, på det flotte påske-

bord og selvfølgelig som gave 

til én, man holder af – 

sammen og hver for sig. 

På siden af æskerne findes 

desuden en påskekylling, som 

let kan klippes ud og blive til 

fint påskepynt på en forårs-

gren.



THE EASTER BOX
m/ bøtter
480g vingummi

Gaveæsken byder på de to 

lækre påskesmagsvarianter:

• Guanabana med          

stikkelsbær

• Kiwano med havtorn

Helt perfekt som værtsgave 

i forbindelse med Påskens 

hyggelige frokoster eller til 

selvforkælelse. 

Gaveæsken indeholder 2 

bøtter á 240g. I alt 480g 

lækker vingummi.



GRØNT 
PÅSKEÆG  
m/poser
198g vingummi

Det grønne påskeæg byder på 

de to lækre påskesmags-

varianter:

• Guanabana med           

stikkelsbær

• Kiwano med havtorn

Vores påskeæg kommer i 

to størrelser – her det lille i 

en frisk grøn farve. Begge 

påskeæg er naturligvis udført i 

FSC-certi-

ficeret papir. 

Det grønne påskeæg inde-

holder 18 poser á 11g. I alt 198g 

lækker vingummi. 



GULT 
PÅSKEÆG  
m/poser
385g vingummi

Det gule påskeæg byder på de 

to lækre påskesmags-

varianter:

• Guanabana med           

stikkelsbær

• Kiwano med havtorn

Vores påskeæg kommer i to 

størrelser – her det store i en 

fin påskegul farve. Begge 

påskeæg er naturligvis udført i 

FSC-certificeret papir. 

Det gule påskeæg indeholder 

35 poser á 11g. I alt 385g lækker 

vingummi. 



THE EASTER BOX
m/ poser
297g vingummi

Gaveæsken byder på de to 

lækre påskesmagsvarianter:

• Guanabana med          

stikkelsbær

• Kiwano med havtorn

Helt perfekt som værtsgave 

i forbindelse med Påskens 

hyggelige frokoster eller til 

selvforkælelse. 

Gaveæsken indeholder 27 

poser á 11g. I alt 297g lækker 

vingummi.



PÅSKE BØTTE
m/ poser
550g/1.375g vingummi

De to lækre påskesmags-

varianter fås også i delikate 

portionsstørrelser i store 

bøtter. Enten enkeltvis eller 

som mix.

• Guanabana med          

stikkelsbær

• Kiwano med havtorn

• Mix – Guanabana med          

stikkelsbær og Kiwano 

med havtorn

De store bøtter er ideelle til 

mange forskellige lejligheder

– til Påskefrokosten, forårs-

eventen på arbejdspladsen 

eller enhver anden festlig og 

hyggelig lejlighed i løbet af 

foråret. Det er kun fantasien, 

der sætter grænser.

Lille bøtte med 50 poser á 11g. 

I alt 550g lækker vingummi. 

Stor bøtte med 125 poser á 11g. 

I alt 1.375g lækker vingummi. 



Kontaktinformation
Wally and Whiz ApS, Rugmarken 35A, 3520 Farum, Danmark.

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

Vi tager forbehold for fejl eller ændringer

Hos Wally and Whiz ønsker vi at passe på hinanden og på den klode, vi alle sammen lever på, og 
derfor har vi fokus på ansvarlighed. Vi er optaget af at gøre det rigtige, og vi bliver konstant 

inspireret, ligesom vi også ønsker at inspirere andre.

Vores vingummier
Vi benytter kun råvarer af høj kvalitet, og så prioriterer vi samtidig at købe dem fra leverandører, som 

befinder sig så tæt på vores produktion som muligt. Jo kortere afstande vores råvarer skal 
transporteres, jo lavere CO2-aftryk.

 
Vores emballage

Vores nye vingummibøtter er fremstillet af genanvendt plastmateriale, og derudover har vi sænket 
vores forbrug af plastik med 40 procent sammenlignet med tidligere. Vi opfordrer til, at man 

genbruger de tomme bøtter – eksempelvis kan de anvendes til at opbevare krydderier, mønter, 
blyanter eller lignende. Og vi har desuden gjort det muligt at købe refills til vores julekalender, så 

den kan anvendes år efter år.
Alt pap og papir, som anvendes til emballage, er naturligvis FSC-certificeret, hvilket betyder, at 

vi støtter bæredygtig skovdrift.

ANSVARLIGHED


