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Med to nye og forførende smage introducerer vi årets eksklusive
Love-kollektion, som er inspireret af blomsternes fortryllende verden.
Velkommen til! Vi er begejstrede over at kunne præsentere dig for de
to nye Love-varianter, Hibiscus med Hindbær og Solbær med Rosenblade, hvor hvert et stykke gourmetvingummi er en forførende oplevelse
for dine sanser. Wally and Whiz er til dig, der går op i kvalitet! Vi benytter
kun de bedste råvarer og lægger enormt meget tid i den måde, vi
sætter smagene sammen på, så du altid kan forvente unikke og
spændende smagsoplevelser.
Vores Love-Kollektion består af en række eksklusive gaveæsker, der
passer perfekt til den unikke værtindegave, som overraskelse til en du
elsker eller når det er tid til lidt udsøgt selvforkælelse. Rigtig god
fornøjelse. Med Love skal man land bygge!

HIBISCUS
m. HINDBÆR
140g gourmetvingummi
Her får du en lækker, blød
vingummi med
Hibiscussens karakteristiske sydlandske blomsteraroma i en udsøgt smagsbalance med hindbærrets
friske sødme. En romantisk
sammensætning af
eksotiske blomstertoner
og saftige, røde hindbær,
der på én gang forfører
og bjergtager smagsløgene.
Hibiscus med Hindbær
kommer i en cube á 140g
og i flowpacks á 11g.

Vejl. pris Cube: 63 kr.
Vejl. pris Flowpack: 6 kr.

SOLBÆR m.
ROSENBLADE
140g gourmetvingummi
Her får du en delikat,
blød vingummi med
sorte, solmodne solbær
i nøje sammenspil med
rosenbladets fine og indtagende blomsteraroma.
En udsøgt kombination
af syrlige bær og sarte,
velduftende blomstertoner, som tilsammen
emmer af kærlighed,
forkælelse og ynde.
Solbær med Rosenblade
kommer i en cube á 140g
og i flowpacks á 11g.

Vejl. pris Cube: 63 kr.
Vejl. pris Flowpack: 6 kr.

5x3 LOVE
CUTOUT
165g gourmetvingummi
Vores smukke 5x3 cutout
kommer med et eksklusivt
laserudskåret mønster,
der ligesom smagene er
skabt i blomstens tegn.
Den er ideel til at stille
på bordet til en hyggelig
middag eller som en
lækker værtindegave.
Gaven til den du holder af,
som fortjener lidt ekstra
forkælelse.
Her får du fem forskellige
smagsvarianter inkl. årets
to Love-smage; Hibiscus
med Hindbær og Solbær
med Rosenblade. Med tre
flowpacks af hver variant
udgør det i alt 15 flowpacks med 165g lækker
gourmetvingummi.

Vejl. pris 5x3 Cutout: 119 kr.

9x3 LOVE
CUTOUT
297g gourmetvingummi
Vores smukke 9x3 cutout
kommer med et eksklusivt
laserudskåret mønster,
der ligesom smagene er
skabt i blomstens tegn.
Den er ideel at stille på
bordet til den hyggelige
middag eller som en
lækker værtindegave.
Gaven til den du holder af,
som fortjener lidt ekstra
forkælelse.
Her får du ni forskellige
smagsvarianter inkl. årets
to Love-smage; Hibiscus
med Hindbær og Solbær
med Rosenblade. Med tre
flowpacks af hver variant
udgør det i alt 27 flowpacks med 297g lækker
gourmetvingummi.

Vejl. pris 9x3 Cutout: 189 kr.

LOVE
HIGHCUBE
280g gourmetvingummi
Her får du årets to Lovesmage; Hibiscus med
Hindbær og Solbær med
Rosenblade samlet i en
lækker, eksklusiv gaveæske. Perfekt til den
unikke selvforkælelse eller
som værtindegave. Hver
af de to cubes indeholder
140g lækker gourmetvingummi.

Vejl. pris Highcube: 126 kr.

RETHINK
CANDY

LOVE BOX
495g gourmetvingummi
Med vores LOVE BOX får
du den ultimative
kærlighedsgave.
Gaveæsken kommer i et
smukt og stilrent hjerteformet design med et
laserudskåret hjertemønster, og den indeholder
årets to Love-smage;
Hibiscus med Hindbær
og Solbær med Rosenblade, samt et forførende
udvalg af vores bedste
smage. Kærlighedsgaven
til den specielle person i
dit liv eller én, der har
fortjent en helt særlig
tanke fra dig.
Med sine i alt 45 flowpacks, får du med LOVE
BOXEN 495g lækker
gourmetvingummi.

Vejl. pris Love Box: 255 kr.

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 gourmetvingummi 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.
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