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Door smaak verleid, begint u de dag met een heerlijk ontbijt!

Twee grote Vinga mokken van aardewerk, 30 cl
Twee Vinga eierdopjes met lepeltjes van aardewerk
Vinga zoutvaatje van aardewerk
Hot Chocolate chocolademelk
Slagroom
Toast
Roombrie
Geschenkverpakking Swing Black

1. Door Smaak Verleid1. Door Smaak Verleid € 22,95
€ 26,- incl. BTW

Geachte klant,

We hebben voor u, met de grootste zorg en aandacht, een sfeervol assortiment kerstpakketten, met daarin exclusieve geschenken en 
overheerlijke delicatessen, samengesteld. Kwaliteit is voor Vinga of  Sweden meer dan alleen goede producten, een goede verpakking of  
het plezier dat onze klanten zullen ervaren wanneer ze Vinga geschenken ontvangen. Goede arbeidsomstandigheden voor de werknemers
in de fabrieken waar onze artikelen worden geproduceerd, zijn minstens zo belangrijk. De Vinga geschenken worden onder veilige, eerlijke, 
legale en humane omstandigheden gemaakt. Daarnaast hebben we bij het samenstellen van meerdere pakketten gekozen voor FairTrade 
en biologisch geproduceerde levensmiddelen, waardoor u verzekerd kunt zijn van de keuze voor een verantwoord kerstpakket!

Mocht u ten aanzien van de samengestelde kerstpakketten andere wensen hebben of  meer informatie willen, dan zal ons verkoopteam 
u graag van dienst zijn.

Product van 
gecontroleerd
biologische teeltMAX HAVELAAR
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2. Winterse Trek

3. Hot Chocolate

€ 27,95
€ 32,49 incl. BTW

€ 24,95
€ 27,94 incl. BTW

Tijdens de koude winterdagen lekker opwarmen.

Vier porseleinen Vinga drinkbekers voorzien van een fraai motief
Choco chip koekjes
Chocoladedrank
Luxe zuurtjes
Boekje Winterse Trek met daarin een ruime keuze aan heerlijke
winterse gerechten
Geschenkverpakking Swing Red/Gold

Gezelligheid en vaardigheid in één pakket.

Vinga Mindgame. Dit spel kan leiden tot hoofdbrekens maar 
is vooral bedoeld om de hersenen te trainen.
Twee Vinga mokken met siliconen grip
Chocoladedrank
Slagroom
Choc-o-lait Puur, FairTrade
Choc-o-lait Melk, FairTrade. Eén minuutje roeren in een kop 
hete melk (80° C) en je hebt de lekkerste chocolademelk
die je je kunt wensen. 
Geschenkverpakking Swing black/silver

It may be winter outside
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4. Home Made
   FairTrade

5. Good Morning 

€ 29,95
€ 34,85 incl. BTW

€ 33,50
€ 38,36 incl. BTW

Zelf  zorgen voor delicatessen, het kan! Maak uw eigen chocolaatjes.
   
Twee verschillende Vinga siliconen mallen voor het maken van eigen chocolaatjes.
Twee repen Verkade kookchocolade, FairTrade
Vinga keukenschort, FairTrade
Geschenkverpakking Vinga

Begin uw dag goed met een uitgebreid ontbijt.

Een dubbellaags canvas Vinga broodmand
Twee Vinga mokken met siliconen grip
Breekbrood meergranen
Appel & zwarte bessensap, 750 ml
Bruchetta toast
Kaasspread tuinkruiden
Geschenkverpakking Vinga
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6. Wellness

7. DUO Wellness
€ 56,95
€ 67,77 incl. BTW

€ 27,95
€ 33,26 incl. BTW

Een gezonde geest in een gezond lichaam! Waarom niet vandaag al 
beginnen met dit pakket vol met ontspannende geschenken?

Vinga toilettas
Vinga douchecrème
Vinga schrubbol
Vinga schrubhandschoen
Vinga badstof  sloffen (one-size-fits-all)
Comfortable grote witte Vinga gastendoek, 50x70 cm
Comfortable grote roze Vinga gastendoek, 50x70 cm
Boekje Wellness (48 pag.) met allerlei tips en 
wetenswaardigheiden over het ultieme relaxen
Geschenkverpakking Vinga

Ontspannen voor twee!

Twee Vinga toilettassen
Twee Vinga douchecrèmes
Twee Vinga schrubbollen
Twee Vinga schrubhandschoenen
Twee paar Vinga badstof  sloffen (one-size-fits-all)
Boek Wellness Groot (52 pag.) ontspannen tot rust komen
Comfortabele grote witte Vinga handdoek, 65x135 cm
Comfortabele grote roze Vinga handdoek, 65x135 cm
Geschenkverpakking Vinga
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8. Play Time!
Fair Play, Fair Trade!

Vinga Bratzy. Traditionele Yahtzee met vijf  goudkleurige dobbelstenen, 
een goudkleurige pen en een notitieblokje.
Mais flips peanuts and roasted cashew, FairTrade
Greenage cashewnoten, FairTrade
Mongozo Banana bier, 330 ml. FairTrade
Mongozo Quinua bier, 330 ml. FairTrade
Mongozo Mango bier, 330 ml. FairTrade
Mongozo Coconut bier, 330 ml. FairTrade
Popcorn zoet
Geschenkverpakking Vinga € 34,95

€ 40,49 incl. BTW

Product van 
gecontroleerd
biologische teelt
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9.Feestje
Een feestje? Dan is dit pakket een must-have! Hiermee komt elk feestje 
moeiteloos op gang!

Stijlvolle Vinga wijn- koeltas speciaal voor wijnen in een kartonnen 
verpakking. De tas heeft een koelfunctie en is gemakkelijk mee te nemen
Set van twee wijnglazen
Dip chips
Cocktail dipper
Paprikasticks
Luxe toast bruschetta
Tonijn spread
Luxe zuurtjes
Geschenkverpakking Vinga

(Optioneel: Pak witte wijn of  Rosé, 
3 liter, prijs op aanvraag)

€ 34,95
€ 39,59 incl. BTW
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10. Home Made Winter
Buiten is het een prachtige winterdag. Binnen maken we het extra 
warm, knus en gezellig!

Vinga bakvormpjesset. Bak uw eigen koekjes met deze fraaie 
eindejaarsset die bestaat uit zeven verschillende metalen bakvormpjes.
Vier porseleinen Vinga mokken met een fraai motief
Brioches - Mix voor zoete broodjes
Chocoladedrank
Oliebollenmix
Boekje Winterse Trek met daarin een ruime keuze aan 
heerlijke winterse gerechten
Geschenkverpakking Vinga

€ 37,50
€ 43,46 incl. BTW
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11. Purple
Chique Paars!
 
Twee Vinga drinkbekers met siliconen grip
Inklapbare Vinga picknick- of  boodschappenmand met aluminium handvat
Zeevruchten bonbons, UTZ Certified
Zwarte bessensap, 750 ml
Paprika chips
Chocoladedrank
Slagroom
Cake
Tarwebroodjes toast
Roombrie 50+
Geschenkverpakking Wensen Paars

€ 38,95
€ 44,35 incl. BTW



10

12. Modern Ambacht
U proeft de smaak van ambachtelijk bereide artikelen.

Mooie robuuste Vinga snij- en serveerplank met metalen handvat
Salamiworst Naturale 
Boerenmetworst
Groentesoep
Ambachtelijke toast duo
Appeltaart bakmix
Appelsap, 750 ml
Gianduja chocolaatjes
Gezouten pinda’s
Geschenkverpakking Timber

€ 39,95
€ 44,49 incl. BTW
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13. Soep & Zo
Nostalgisch, warm en gezellig!

Vier grote, nostalgische porseleinen Vinga soepkommen
Vier nostalgische porseleinen Vinga mokken
Goulashsoep met pastaschelpjes, 800 ml
Erwtensoep met rookworst, 800 ml
Tomaten- groentesoep met balletjes, 800 ml
Roggebrood
Soepstengels
Clubtoast
Geschenkverpakking Swing Black/Silver 

€ 41,95
€ 47,61 incl. BTW
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14. Connect
We’re all connected!

Een spatwaterdichte Vinga laptoptas met een gevoerd vak voor de 
laptop en meerdere opbergvakken. Leverbaar in wit of  zwart.
Boterwafels
3-vruchten Nectar
Ribbel chips naturel
Crackers box
Kaascrème Gouda
Dropmix
Geschenkverpakking Connect 

€ 43,95
€ 50,40 incl. BTW
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15. Safety First!
Veiligheid vóór alles!

Gecertificeerde grote Vinga blusdeken Season. Door de fraaie decoratie verdient deze blusdeken overal de beste plaats!
Gecertificeerde Vinga rookmelder met 9V batterij
Vinga EHBO canvas tasje gevuld met 10 pleisters, 8 alcoholdoekjes, 10 veiligheidsspelden, een bandage en een schaar
Geschenkverpakking Vinga

€ 44,95
€ 53,49 incl. BTW
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16. Het Goede Leven Pesto
Proef  de Italiaanse keuken met deze overheerlijke Pesto ingrediënten.

Mooie robuuste Vinga snij- en serveerplank met stalen handvat
Boek Pesto (52 pag.) Met tal van ideeën om Pestogerechten te bereiden.
Vino Tino Rode Wijn 750 ml
Set van twee wijnglazen
Pesto Rosso
Pesto Verdi
Tappenade di Olive Verdi
Bruchetta toast met rozemarijn
Chorizo gesneden worst
Serrano Ham
Geschenkverpakking Curl Black

€ 46,95
€ 53,82 incl. BTW
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17. Asian Delight I

18. Asian Delight II  

€ 51,95
€ 60,06 incl. BTW

€ 46,95
€ 53,61 incl. BTW

Proef  de smaak van het Verre Oosten met deze 
smaakvol samengestelde pakketten.

Drie Vinga schalen van matzwart aardewerk 
Drie Vinga bamboe prikvorkjes.
Seroendeng
Gebakken uitjes
Ketjap
Fortune Cookies
Egg Noodles
Sambal
Kroepoek
Bier Tsingtao 330 ml
Bier Tsingtao 330 ml
Atjam Tampoer
Boekje Rijsttafelen (48 pag.) met overheerlijke 
Aziatische gerechten
Geschenkverpakkig Wensen Paars

Drie Vinga schalen van matzwart aardewerk 
Drie Vinga bamboe prikvorkjes.
Vinga keukenschort FairTrade
Ketjap
Fortune Cookies
Egg Noodles
Sambal
Kroepoek
Atjam Tampoer
Boekje Rijsttafelen (48 pag.) met overheerlijke 
Aziatische gerechten
Geschenkverpakking Wensen Paars
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19. Koffie & Zo
      FairTrade
De complete koffiebreak. Maak van koffie drinken iets bijzonders!

Vinga koffie schenkkan van aardewerk, met deksel van bamboe
Zes Vinga koffiekopjes
Twee Vinga serveerschaaltjes
Boekje Koffie & Zo (52 pag.) met alle informatie over de nieuwe koffiecultuur
Kaneelkoeken FairTrade
Mocca Koffie FairTrade
Blonde rietsuiker FairTrade
Geschenkverpakking Swing Black/Silver

€ 47,95
€ 55,88 incl. BTW
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20. Heaven on Earth
U waant zich in de wolken met dit relax pakket! Geniet en rust lekker uit!

Vinga kruikzak gevuld met tarwe die, nadat het is opgewarmd in de 
magnetron, lang warm blijft of  nadat het is afgekoeld in de diepvries, lang koud 
blijft
Vinga geurkaarsenset Relax
Grote Vinga gastendoek, 50x70 cm ecru kleurig
Grote Vinga gastendoek, 50x70 cm ecru kleurig
Organic Sweet Wine Heaven on Earth FairTrade, 375 ml
Set van twee champagne flutes
Boek Wellness Groot (52 pag.) ontspannen tot rust komen
Geschenkverpakking Vinga

€ 48,50
€ 57,72 incl. BTW
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21. Feestelijke Winter
Haal de gezelligheid in huis met dit rijk samengestelde pakket.

Vier Vinga mokken voorzien van een blaadjesmotief
Vier Vinga mueslischalen voorzien van een blaadjesmotief
Breekbrood
Kruidencrème
Cappuccino
Slagroom
Marshmallows
Zuurtjes
Chocolade Roomsteren bonbons
Boekje Winters genieten (48 pag.) met daarin alles over winterse 
gerechten, gezelligheid en tradities
Geschenkverpakking Swing Red/Gold

€ 49,95
€ 56,98 incl. BTW

It’s beginning to look like Christmas
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22. Afternoon Relaxing
Stelt u zich een koude winternamiddag voor: knapperend haardvuur, een comfortabel warme plaid, 
een fles Cider en veel lekkers!

Super zacht, comfortabel gevoerd Vinga Sherpa-plaid in een groot formaat (130x170cm)
Set van twee wijnglazen
Mousserende Cider cassis, 750 ml
Meringues schuimkransjes
Luxe zuurtjes
Bonbons
Geschenkverpakking Curl Red

€ 49,95
€ 58,38 incl. BTW
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23. nature first
       puur en groen
Haal de natuur in huis met dit groene pakket.

Een duurzaam vogelhuis met een verrassende vorm en kleurstelling, 
een doordachte constructie en meerdere unieke 
pluspunten. Dit vogelhuis verovert een plek in steeds
meer tuinen in binnen- en buitenland.
Set vetbollen
Boeren kruidencrème met tuinkruiden
Knapperbrood met pompoenpitten
Erwtensoep
Appelsap, 750 ml
Ambachtelijke chips naturel
Marshmallows
Chocolade
Vruchtenjam
Ambachtelijke ontbijtkoek
Hollandse roomboter koekjes
Mix voor boerencake
Geschenkverpakking Nature First

€ 54,95
€ 61,50 incl. BTW



21

24. Waardering
Het perfecte gebaar om uw klanten of  werknemers te laten weten dat u ze waardeert!

Vinga Sherpaplaid (130x170 cm) Comfortable donzige deken in super zachte Sherpakwaliteit
Paprika chips
Zeevruchten bonbons, UTZ Certified
Drop
Appelsap, 750 ml
Pinda’s 
Cappuccino zak
Slagroom
Toast
Kaascreme
Geschenkverpakking Curl Gold

€ 51,95
€ 59,07 incl. BTW
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25. Breakfast
      FairTrade
Luxe FairTrade ontbijt voor een heerlijke ochtend!

Set van vier Vinga aardewerk koffiemokken in vier verschillende kleuren
Set van vier Vinga espresso aardewerk kopjes in vier verschillende kleuren
Vier Vinga aardewerk eiderdopjes in vier vierschillende kleuren.
Een FairTrade Vinga keukenschort gemaakt van 100% ecologisch 
gecultiveerd katoen, 220gr/m2.
Biologische ovenbroodjes
FairTrade thee
FairTrade koffie
FairTrade mango sap 1 liter
Geschenkverpakking Wensen groen € 54,95

€ 62,25 incl. BTW

Product van 
gecontroleerd
biologische teelt
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26. BIO
Een duurzaam pakket met biologische en FairTrade producten.

Een Vinga kruidentafel met drie porseleinen potjes waarin u uw
eigen keukenkruiden kunt laten groeien. Met kruidenschaar.
FairTrade Groene thee
Biologische aardappelchips zeezout
Biologische crackers met tomaat, kaas en oregano
Biologische ovenbroodjes bake off
Biologische bosvruchten spread
Biologische amandelkoekjes
Biologische sinaasappelsap 750 ml
Boekje Puur! (48 pag.) met allerlei heerlijke 
biologische gerechten
Geschenkverpakking Timber

€ 55,95
€ 63,43 incl. BTW

Product van 
gecontroleerd
biologische teelt
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27. Puur Chique
      Bio & FairTrade
Chique, Bio en FairTrade, de perfecte combinatie voor deze kerst.
 
Een groot superzacht Vinga microfiber plaid 280gr/m2 voorzien van een blaadjesmotief
Vier fraaie Vinga waxinelichtjes, een waxinelichthouder van aardewerk en een kaars
verpakt in een feestelijke geschenkverpakking
Bio notenmelange
Bio tortillaschips
Bio Salsa dipsaus
Rode wijn, FairTrade 250 ml
Witte wijn, FairTrade 250 ml
Rosé, FairTrade 250 ml
Set van wijnglazen
Geschenkverpakking Swing Black/Silver

€ 56,95
€ 66,87 incl. BTW

Product van 
gecontroleerd
biologische teelt
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28. Geluk is ...

Let it snow, let it snow, let it snow

Na een warme douche heerlijk relaxen op de bank!

Een fluweel zachte Vinga badjas gemaakt van microfleece 280gr/m2. Leverbaar in twee maten
Meringues schuimkransjes
FairTrade thee variatie
Snoep geluksletters
Roomboter gelukskoekjes
Gelukssterren bonbons
Marshmallows
Mousserende cider cassis
Set van twee wijnglazen
Geschenkverpakking Curl Red

€ 62,95
€ 72,22 incl. BTW
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29. Delicious. The Taste Of Quality
Geniet van alles wat het Italiaanse leven te bieden heeft.

Vinga Bamboe serveerblad
Grote Vinga porseleinen schaal met bamboe couvert
Drie Vinga porseleinen schaaltjes met bijbehorende porseleinen lepeltjes
Pasta integrale
Salsa di pomodori voor pasta
Palitos Cheese, basil & tomato dipsticks
Tapenade Peperoni/ricotta
Olijven met knoflook
Pomedori Secchi - gedroogde tomaten
Pepermix 4-seizoenen
Sel de mer, zeezout
Vino Tinto rode wijn, 750 ml 
Set van twee wijnglazen
Boekje The taste of  Quality (48 pag.) met daarin 
gerechten voor gezonde Italiaanse maaltijden
Geschenkverpakking Swing Black/Silver

€ 66,95
€ 76,96 incl. BTW
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30. Vinga Deluxe
Het ultieme geschenk!
 
Een roestvrijstalen Vinga grill- en gourmetpan voorzien van een Teflon binnenzijde. 
De pan heeft twee schenktuitjes aan de zijkanten voor het afgieten
Rubberhouten Vinga snijplank met een stalen handvat
Prachtig ontworpen Vinga trancheerset van hoge
kwaliteit. De vork en het mes zijn gemaakt van Japans staal
FairTrade rode wijn La Posada Malbec, 750 ml
Set van twee wijnglazen
Geschenkverpakking Swing Black

€ 99,95
€ 118,94 incl. BTW



Alle teksten en prijzen gelden onder voorbehoud van wijzigingen en eventuele druk- en zetfouten.


