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PÅSKE

Påsken handler for Wally and Whiz om nærvær, kærlighed og sammenhold. 
Tid med venner og familie man holder af, god mad og forkælelse. I år vil vi forkæle Jer med de to nye 

smagsvarianter, Lime med Banan og Fersken med Humle, som den lille ekstra prik over i’et til 
påskefrokosten eller som værtindegave i form af vores eksklusive påskeæg, cubes eller cutouts.

GLEM ALT HVAD 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.



PÅSKEÆG

Nyd alle vores lækre smags-
sammensætninger inklusiv de 
to nye påskesmage, Lime med 
Banan og Fersken med Humle, 
i årets eksklusive påskeæg. De 
kommer i to størrelser:

• Lille Påskeæg: Indeholder 
18 flowpacks med 198g 
lækker gourmet-vingummi.

• Stort Påskeæg: Indeholder 
35 flowpacks med 385g 
lækker gourmet-vingummi.

Vejl. pris lille påskeæg : 119 kr.
Vejl. pris stort påskeæg: 229 kr.



FERSKEN 
m/ HUMLE
140g gourmet-vingummi

En delikat frisk smag af 
fersken, kombineret med en 
syrlig-bitter Cascade humle, 
skaber en lækker smags-
oplevelse med en helt unik 
duft!

Kristian fortæller om 
inspirationen bag: “Jeg elsker 
at eksperimentere og udfordre 
smagssanserne, og med en 
fortid hos et mikrobryggeri, var 
det oplagt for mig, at kom-
binere mikro-bryggeriernes 
finurlige opfindsomhed med 
gourmet-vingummiens 
uendelige smagsunivers.”

Fersken med Humle kommer i 
en cube á 140g og i flowpacks 
á 11g.

Vejl. pris cube: 59 kr.
Vejl. pris flowpack: 6 kr.



LIME 
m/ BANAN
140g gourmet-vingummi

En sur/sødlig smagsbalance, 
med velkendte toner fra 
varmere himmelstrøg. Den 
lækre syrlige smag fra lime-
frugten suppleres her med 
bananens næsten umami-
lignende karakter.  

Kristian fortæller om 
inspirationen bag: “Denne 
smag tager mig tilbage til en 
rejseoplevelse med min 
familie, hvor jeg som ganske 
ung besøgte Europas sydligst 
placerede bananplantage. I 
denne plantage fyldte vi 
lommerne med både friske lime 
og bananer. Det har siddet fast 
i hukommelsen lige siden”. 

Lime med Banan kommer i en 
cube á 140g og i flowpacks á 
11g.

Vejl. pris cube: 59 kr.
Vejl. pris flowpack: 6 kr.



5x3 CUTOUT
165g gourmet-vingummi

Vores smukke 5x3 cutout 
kommer med et eksklusivt 
laser-udskåret mønster. Den er 
ideel at stille på bordet til den 
hyggelige påskefrokost eller 
som lækker værtindegave. 

Her får du fem forskellige 
smagsvarianter inkl. årets to 
påskesmage. Med tre flow-
packs af hver variant udgør det 
i alt 15 flowpacks med 165g 
lækker gourmet-vingummi.

Vejl. pris: 119 kr.



9x3 CUTOUT
297g gourmet-vingummi

Vores smukke 9x3 cutout 
kommer med et eksklusivt 
laser-udskåret mønster. Den 
er ideel at stille på bordet til 
den hyggelige påskefrokost 
eller som lækker værtindegave. 
Gaven til den, der lige har 
fortjent lidt ekstra forkælelse.

Her får du ni forskellige smags-
varianter inkl. årets to påske-
smage. Med tre flowpacks af 
hver variant udgør det i alt 27 
flowpacks med 297g lækker 
gourmet-vingummi.

Vejl. pris: 189 kr.



HIGHCUBE
280g gourmet-vingummi

Her får du årets to påskes-
mage, Lime med Banan og 
Fersken med Humle, samlet i 
en lækker eksklusiv gaveæske. 
Perfekt til den unikke selv-
forkælelse eller som værtin-
degave. Hver af de to cubes 
indeholder 140g lækker 
gourmet-vingummi.

Vejl. pris: 118 kr.
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