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Conchiglie
Betyder snäcka på italienska. Den passar utmärkt med tomatsås. 
Den är känd för att såsen hamnar i själva 
”snäckan”.

Cavatappi
Betyder korkskruv på italienska. Den är utmärkt med ostiga såser 
som gör att pastan fastnar i varandra. Den kan ibland användas 
som variant till Macaroni and Cheese. Pastan lämpar sig även väl 
i en klassisk Pasta bolognese.

Radiatori
Betyder element på italienska. Det är en ganska unik pastasort. 
Den kan med fördel användas till såser som innehåller fisk eller 
skaldjur.

Sedani Rigati
En av de mest klassiska pastasorterna. Den kan se ut på lite 
olika sätt, men  den form vi har valt är lite smalare än den man 
oftast stöter på. Pastan gifter sig väl med pesto genovese eller 
pesto rosso. Avsluta förslagsvis med lite parmesan på. 

Insalatonde
Ordet är en ordlek med sallad ( insalata = sallad, tonde = runda). 
Den används ofta i sallader.
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Säljs som 3-pack för 50 kr. Varje pastaförpackning är på 350 g och pastan är gjord av 100% durumvete. 
Kan innehålla spår av ägg och soja.

Durumvetepasta
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Trottole
Trottole betyder snurra på italienska och pastasorten är 
just en skruvformad pasta som passar väl ihop med 
gräddiga såser. 

Gigli
Gigli är en pasta vars form påminner om en lilja. Den 
har sitt ursprung i Florens, som har en heraldisk lilja 
som sin symbol. Den gifter sig väl med tjocka eller 
mustiga såser.

Penne är en vanlig pastasort i Sverige. Namnet betyder på 
italienska penna eller gåspenna. Det är en rörformad pasta. 
Penne all arrabbiata (mustig och het tomatsås) är en klassisk rätt  
på denna pastasort. Arrabbiata betyder arg och rätten med sin 
chili ger onekligen sting och hetta. 

Sedanini
Sedanini betyder på italienska små selleristjälkar. De här lätt 
kurvade pastatuberna passar utmärkt ihop med krämiga såser 
eller i en läcker pastasallad.

Capricci
Capricci betyder nyckfull på italienska.  Denna ombytliga pasta 
är som namnet antyder en pastasort som man kan finna 
varhelst man så önskar: i en mustig sås, i en gratäng eller i en 
sallad. Den fungerar överallt!

Fusilli 
Fusilli är korkskruvformad pasta som torde komma från det 
italienska ordet fusil, gevär, och pastan åsyftar den 
spiralräfflade pipan. Med fusilli träffar du alltid rätt. Formen är 
en av de mest populära och i räfflorna tränger allsköns såser 
och dressingar in och skapar en god smakbild. 

 Fullkornspasta

Röd linspasta och Grön ärtpasta 

Säljs som 3-pack för 50 kr. Varje pastaförpackning är på 250 g och pastan är gjord av 100% fullkorn.
 Kan innehålla spår av ägg och soja.

Fri
ånFr

uteGl n

Säljs styckvis för 50 kr. Pastaförpackningen är på 300 g. Den röda linspastan är gjord av 100 % röda linser. 
Den gröna ärtpastan är gjord av 100 % gröna ärter. Dessa pastasorter är helt fria från gluten. 

Penne



Beställningslista
Säljarens namn: 

Totalt antal Conchiglie Cavatappi Radiatori Sedani 
Rigati 

Sammanställ försäljningen, riv och lämna till kontaktperson.

SummaConchiglie

3-Pack 50 kr

Cavatappi    Radiatori
Sedani 
Rigati Insalatonde

Lämnas till kontaktperson senast .............. / ..............  Säljare: .......................................................................  Klass/Förening: ................................................................
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  Trottole Gigli  Penne         Sedanini          Capricci             Fusilli

Trottole Gigli Penne Sedanini Capricci Fusilli

Namn/Adress/Telefon
3-Pack 50 kr 3-Pack 50 kr 3-Pack 50 kr 3-Pack 50 kr 3-Pack 50 kr    3-Pack 50 kr

Conchiglie     Cavatappi    Radiatori
Sedani 
Rigati Insalatonde    Trottole Gigli  Penne         Sedanini Capricci           FusilliTotalt antal

50 kr/st 50 kr/st 50 kr/st 50 kr/st

Insalatonde
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”Vi har sålt pasta i tre olika omgångar. Det är 
mycket lättsålt och folk uppskattar pastan så 
det är enkelt att sälja flera gånger. Suveränt 
och personligt  kundbemötande! Vi kommer 

sälja fler gånger. ”

Teresa Garheden, lagledare för SBBK Wol-
ves P07 (Södertälje)

”Vi är glada över att ha sålt pastan. Ingen 
annan har gjort detta här i

området vad vi hört, så det har varit 
uppskattat.

Jag fick tipset av min nära vän. Hennes sons
fotbollslag har sålt och varit jättenöjda.”

Carolin Arnoldsson
klassförälder Gustavslundskolan Växjö

”Flera jag har haft kontakt med är nöjda med 
pastan och gillade smaken.

Min son älskar pasta så vårt lager är tyvärr 
snart slut.”

  Anna- Lill Sjögren Flahultsskolan  7D, 
Taberg

”Allt har gått jättebra med pastan. Så smidigt 
att pastan kommer i mindre kartonger som 
man kan packa om och skicka hem pastan i. 
Alla tyckte att det var en mycket bra idé med 

pasta!  ”

Elisabet Engström, kontaktförälder Gul-
länget Kroksta IBS P04, Örnsköldsvik



Pasta Point hjälper  
klasser/föreningar att nå sina mål

Pasta Point är ett modernt företag, som har som ambition att göra försäljning för 
skolklasser och lag så enkel, smidig och lättsam som möjligt. 

Pasta är lättsålt; det är en vara man äter upp och är beredd att köpa mer av. Som 
mamma, utbildad lärare och idrottsförälder, har jag sett ett ökat behov av en ny produkt 
på marknaden som är lättsåld och som kan hjälpa alla er ungdomar att nå era mål. 

Att sälja för att finansiera resor, cuper eller nya matchkläder, ska vara en teambuildande 
aktivitet. Tillsammans jobbar ni mot ett gemensamt mål. Vi på Pasta Point vill ständigt 
förbättra oss och det ska kännas okomplicerat, enkelt och trevligt att arbeta med oss. 

Tveka inte att kontakta vår kundtjänst, eller mig direkt, om det är någonting som just Du 
vill ha hjälp med eller tipsa om.

Allt gott!

PASTA POINT AB • 
Telefon: 073 939 94 58 • info@pastapoint.se • pastapoint.se

Följ oss på 
sociala medier!

VD/Grundare
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