
”Hur får man en efterrätt 
att smaka sötare? 
I stället för att tillsätta 
socker kan du testa att 
servera den med en 
korallfärgad servett.”

Linda Lundgren,  
matstylist och kock

Tork LinStyle® Sortiment

Vad rätt servetter och bordsprodukter kan 
göra för gästernas upplevelse
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Vi äter även med 
ögonen

Fine dining ska inte bara engagera smaklökarna 
utan alla sinnen – även syn och känsel. Här kan 
dukning, material och färger göra stor skillnad, 
även i upplevelsen av hur maten smakar.

Låt oss dyka ned i en värld där färg, dukning 
och kreativa servettvikningar blir den extra, 
välbehövliga kryddan vid alla måltider.

LinStyle®-färg: Pistage
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Att göra bestickfickor av middagsservetter är ett utmärkt  

sätt att lägga till funktion i en dekorativ dukning.

Onlinevägledning på Youtube. Ordsökning: Tork Pouch

 Börja med att placera 
servetten med det öppna 
hörnet vänt bort och åt 
höger.

 Vik det övre lagret på 
mitten diagonalt.

 Vik det andra lagret 
diagonalt. Fäst det bakom 
vikningen av det övre 
lagret och lämna en liten 
överlappning.

 Vik det tredje lagret  
diagonalt. Fäst det bakom 
vikningen av det andra 
lagret och lämna en liten 
överlappning.

 Vänd servetten så att 
det öppna hörnet är vänt 
bort och åt vänster.

 Vik vänster sida 
bakåt 1/3.

 Vik höger sida  
bakåt 1/3.

 Vänd servetten.

Bestickfickan



4



5

Hur påverkar färger smaken på maten?

Visste du att färger kan påverka både hur gästerna uppfattar en 
restaurang och deras upplevelse av en maträtts smak och doft? 
Genom att kombinera maten med rätt färg gör du mesta möjliga 
av varje rätt och förbättrar i slutänden hela gästupplevelsen.

Vi har samarbetat med matstylisten och kocken Linda Lundgren för att hjälpa dig utnyttja 
denna möjlighet. Hon är kunnig inom både smak och stil och hennes kunder varierar från 
avancerade restauranger till den internationella livsmedelsindustrin och gastronomiska 
tidskrifter. Linda Lundgren använde de fyra senaste servettfärgerna för Tork LinStyle®, 
vårt sortiment av premiumservetter, och har komponerat en rätt för var och en av dem.

Senapsgul
”En senapsgul servett passar 
bra till gröna rätter då båda är 
varma färger. Kombinationen 
skapar harmoni och lyfter fram 
det fräscha hos salladen.”

Aquablå
”Aquablå lyfter fram gult och 
minskar sältan, vilket gör att 
du kan skapa en ny fräsch 
variant av en klassisk rätt.”

Korall
”En korallfärgad servett bidrar 
till att lyfta fram den sötma du 
behöver för en riktigt fantastisk 
dessertfinal.”

Antracit
"En mörk gråton förhöjer ljusa 
rätter som den här pastan med 
vongole-musslor och ger en 
känsla av krämighet till både 
smak och nyans."
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Välja rätt
Den perfekta kombinationen av mat och servett får måltiden att lyfta 
och därför är det värt att experimentera lite för att få rätt färg.

Vit, Creme, Beige, Grå
Vitt och andra ganska neutrala färger kompletterar maträtter som röda 
såser, nötkött och tomater – kraftigt färgad mat som sticker ut i sig själv.

Svart, Kakao, Antracit 
Mörkare färger ger en lyxig kontrast till ljusare dukningar och maträtter, 
vilket ger ljusa livsmedel som medelhavsrätter en rikare smak.

Midnattsblå, Aquablå 
Blått får en maträtt att kännas mindre salt och lyfter fram gult och 
orange som kontrastfärger. Blått passar mycket bra med indisk mat, 
pommes frites, béarnaise med mera.

Pistage, Grön  
Gröna toner harmoniserar med gul mat eftersom båda är varma färger 
och delar pigment. Därför lyfter gröna servetter rätter som en curry eller 
en fisksoppa med saffran.

Champagne, Senapsgul, Orange
Gult lyfter fram syrliga smaker och passar därför bra med fisk och 
skaldjur och den varma färgen passar bra med gröna toner där den 
harmoniserar med färska groddar och sallader.

Röd, Vinröd, Korall
Röda och rosa nyanser minskar bitterhet och får rätter att smaka sötare. 
De är den perfekta partnern till desserter, framför allt för att lyfta fram 
jordgubbar eller annan röd garnering.

  Hmm ...

  Nej.

  Kanske?

  Perfekt!



7

LinStyle®-färg: Senapsgul

 Börja med att placera 
servetten nedåt.

 Vik halva servetten 
diagonalt.

 Rulla hela vägen till 
långsidan.

 Vik rullen runt ett 
kokt ägg. Ge den en 
tight passform.

 Fäst ägget med ett 
snöre eller band.

 Rulla servetten med 
början från spetsen.

Påskharen
Påskharen är lätt att göra, elegant och får både 
barn och vuxna att le.

Onlinevägledning på Youtube. Ordsökning: Tork Easter Bunny



8

LinStyle®-färg: Kakao ... och Champagne

Kavajen
Ge middagsdukningen en James Bond-inspirerad look.  

Onlinevägledning på Youtube. Ordsökning: Tork Dinner Jacket

 Upprepa steg 3 på  
vänster sida.

 Vik sidorna bakåt.  Vik den nedre spetsen 
bakåt.

 Vänd servetten. Fäst 
vikningen under kragen.

 Vänd tillbaka servetten.

 Börja med att vika  
servetten diagonalt.

 Vik en remsa längs den 
breda kanten av triangeln. 

 Vänd servetten. Vik höger 
sida framåt och nedåt.



 Börja dragspelsvika servetten 
(kallas även Z-vikning).

 Fortsätt vika tills hela  
servetten är veckad.

 Vik servetten på mitten.

 Skapa en ”midja” genom att 
vika den spetsiga sidan och ge 
den en hjärtform.

 Fäst med ett snöre eller band.

 Börja med att placera  
servetten nedåt.

Ballerinaklänningen
 
Ballerinaklänningen passar perfekt vid både bröllop och middags- 
bjudningar. Den går även att kombinera med Kavaj-vikningen.

Onlinevägledning på Youtube. Ordsökning: Tork Ballerina
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Tork LinStyle®  

Textilkänsla med 
fördelarna hos 
engångsbruk
För restauranger som vill ha servetter som ser 
ut och känns som lyxig textil samtidigt som man 
föredrar engångsservetter, är Tork LinStyle® det 
perfekta valet. Våra lyxiga servetter och bords-
produkter är avsevärt mjukare och tjockare än 
vanliga pappersprodukter och har bättre ab-
sorptionsförmåga – det blir lätt att skapa den 
förstklassiga måltidsupplevelse som gör att dina 
gäster kommer tillbaka.
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LinStyle®-färg: Aquablå

Bladet
LinStyle® Servetter som viks till blad är 
perfekta som dekoration av middags- 
tallrikarna för en lättsam dukning med 
sommartema.

Onlinevägledning på Youtube. Ordsökning: Tork Leaf

 Upprepa dragspelsvikningen tills du når 
spetsen.

 Du kan säkra for-
men genom att vrida 
toppen försiktigt.

 Vik den veckade 
servetten på mitten 
(vecken på utsidan).

 Börja med att vika servetten diagonalt.

 Gör ett litet veck från långsidan.

 Börja dragspelsvika servetten (kallas 
även Z-vikning).

Tork LinStyle® – de viktigaste fördelarna
 - Servetterna håller hela middagen tack vare exceptionell mjukhet 
och tålighet

 - Tjockare bordsprodukter som skyddar bordet och ger en 
trevligare atmosfär

 - Spara värdefull tid med våra förvikta servetter eller bestickfickor

 - Med ett brett urval servetter och bordsprodukter i olika format 
finns något för varje tillfälle

 - Låt matens höga kvalitet avspeglas i servetter som både ser 
ut och känns högklassiga med Tork LinStyle®



12

 Börja med att pla-
cera servetten nedåt. 
Vik höger sida bakåt 
till hälften.

 Vik vänster sida 
bakåt till hälften.

 Börja dragspelsvika 
servetten (kallas även 
Z-vikning).

 Fortsätt vika tills hela 
servetten är veckad.

 Vik servetten enligt 
markeringarna för att få 
skarpa hörn på stjärnan.

 Upprepa detta på 
båda sidor.

 Tryck ned mittdelen 
med fingrarna samti-
digt som du sprider ut 
servettens kanter.

 Låt ändarna mötas. 
Klart!

Stjärnan
 
Om du vill vässa din servettkonst och imponera på middagsgästerna ska 
du göra en stjärna.

Onlinevägledning på Youtube. Ordsökning: Tork Star 

LinStyle®-färg: Midnattsblå
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 Börja med att vika servetten på mitten.

 Vik servetten på mitten igen.

 Vik höger sida nedåt vertikalt.

 Upprepa steg 3 
på vänster sida.

 Vänd servetten 
med spetsen riktad 
mot dig.

 Forma hjärtat 
genom att vika 
hörnen.

 Vänd servetten.

Hjärtat
 
Sprid kärlek med ett servetthjärta. 
Perfekt för en romantisk middag 
eller familjemiddag.

Onlinevägledning på Youtube.  
Ordsökning: Tork Heart 

LinStyle®-färg: Röd
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Välj rätt storlek för rätt tillfälle

Bordsprodukter för alla miljöer 

XL-servett

 - En större servett 
som lämpar sig för 
avancerad vikning

1/4-vikt servett

 - Passar till frukost, 
lunch eller middag

1/8-vikt servett

 - Förvikta middags-
servetter sparar tid

Cocktailservett

 - Perfekt till servering av drinkar 
och plockmat

Bestickficka

 - Perfekt för servering 
utomhus, besticken 
håller servetten på 
plats

Bordsdukar på rulle

 - Färgrika dukar av 
hög kvalitet som 
skyddar långa 
bankett-/buffébord.

Bordsvepor

 - Färgrika bords-
vepor av hög 
kvalitet som 
placeras mitt på 
bordet eller tvärs 
över mellan två 
platser.

Snibbdukar

 - Färgrika dukar av 
hög kvalitet som 
skyddar fyrkantiga 
eller runda bord.

Tork Easy Handling® 
kartong (för Middags-
servett 1/4- och 1/8-vikt)

 - Lättare att öppna och ha 
framme som den är
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av servettanvändarna 
lägger märke till trycket 
och 70 % kommer ihåg 
budskapet *

75 % 

Sprid ditt varumärke och 
budskap hos dina gäster 
med specialtryckta servetter

customprint.tork.se

* Marknadsundersökning utförd av Intermetra Business 
& Market research Group (2012)
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 - En större servett som lämpar  
sig för avancerad vikning

Namn Kvalitet Antal 
lager

Vikning Servettstorlek  
ovikt

L × B (cm)

Ant./
innerförp.

Ant./TRP

Tork LinStyle® XL Middagsservett Premium 1 1/4 48x48 25 12 × 25 (300)

Tork LinStyle® XL Middagsservett Premium 1 1/8 48x48 50 6x50 (300)

Vit

478883
(1/4-vikta)

Vit

478170 
(1/8-vikta)

Tork LinStyle® XL Middagsservetter 1/4- och 1/8-vikta

Namn Kvalitet Antal 
lager

Vikning Servettstorlek  
ovikt

L × B (cm)

Ant./
innerförp.

Ant./TRP

Tork LinStyle® Middagsservett Premium 1 1/4 39 × 39 50 12 × 50 (600)

 - Passar till frukost, lunch eller  
middag

Vit

478711

Aquablå

478880

Korall

478881

Antracit

478882

Pistage

478876

Beige

478874

Senapsgul

478859

Champagne

478712

Creme

478713

Grön 

478847

Orange

478851

Midnattsblå

478856

Kakao

478727

Vinröd

478855

Röd

478854

Grå

478728

Svart

478726

Tork LinStyle® Middagsservetter 1/4-vikta

Tork LinStyle® Servetter
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Namn Kvalitet Antal lager Vikning Servettstorlek 
ovikt

L × B (cm)

Ant./
innerförp.

Ant./TRP

Tork LinStyle® Cocktailservett Premium 1  1/4 23 × 23 150 10 × 150 (1 500)

Tork LinStyle® Cocktailservetter

478158

SvartVit

478152

 - Perfekt till servering av 
drinkar och plockmat

Namn Kvalitet Antal lager Vikning Servettstorlek 
ovikt

L × B (cm)

Ant./
innerförp.

Ant./TRP

Tork LinStyle® Middagsservett Premium 1  1/8 39 × 39 50 12 × 50 (600)

Tork LinStyle® Middagsservetter 1/8-vikta

 - Förvikta middags-
servetter sparar tid

Namn Kvalitet Antal 
lager

Vikning Servettstorlek 
ovikt

L × B (cm)

Ant./
inner-
förp.

Ant./TRP

Tork LinStyle® Bestickfickor Premium 1 Bestickficka 40 × 39 60 6 × 60 (360)

Tork LinStyle® Bestickfickor

477231

Vinröd

477232

Röd

477229

Cham-
pagne

477235

Kakao

477228

Creme

477238

SvartVit

477227

 - Perfekt för servering 
utomhus, besticken 
håller servetten på plats

478146

Creme

478160

Korall

478167

Beige

478147

Cham-
pagne

478168

Grå

478164

Aqua-
blå

478161

Senaps- 
gul

Vit

478145

Pis-
tage

478163

478148

Vinröd

478149

Röd

478162

Orange

478166

Mid-
natts-

blå

478165

Grön 

478150

Kakao

478169

Antracit

478151

Svart

Tork LinStyle® Servetter
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Tork LinStyle® Middagsservett, Bestickficka och Cocktailservett
Färg Middagsservett

1/4-vikt
(12×100)

Middagsservett
1/8-vikt
(12×100)

Bestickficka
(6×60)

Cocktailservett
1/4-vikt
(10×150)

Vit • • • •
Grå • •
Beige • •
Korall • •
Creme • • •
Champagne • • •
Senapsgul • •
Pistage • •
Aquablå • •
Orange • •
Röd • • •
Vinröd • • •
Midnattsblå • •
Grön • •
Kakao • • •
Antracit • •
Svart • • • •

Maximalt antal tryckfärger

5 5 4 3

Minimibeställning, antal servetter eller bestickfickor

4 800 st./4 trp 4 800 st./4 trp 4 320 st./12 trp 12 000 st./8 trp

Tork LinStyle® Servettsortiment för eget tryck
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474164

Creme

474162

GråVit

474161 474166

Vinröd

474160

Mid-
nattsblå

474165

Svart

Tork LinStyle® Bordsvepor 

 - Bordsvepor som placeras mitt på 
bordet eller tvärs över mellan två  
platser.

Namn Kvalitet Lager Arkstorlek
Ovikt 

L × B (cm)

Ant./innerförp. Ant./TRP

Tork LinStyle® Bordslöpare Premium 1 120 x 40 1 (20 ark) 1 x 4 (80 ark)

474744

Creme

474742

GråVit

474741 474746

Vinröd

474740

Mid-
nattsblå

474745

Svart - Dukar för fyrkantiga 
och runda bord

Namn Kvalitet Lager Arkstorlek
Ovikt 

L × B (cm)

Ant./innerförp. Ant./TRP

Tork LinStyle® Snibbduk Premium 1 80 x 80 20 5 x 20 (100)

Tork LinStyle® Snibbdukar  

 - Dukar för långa bankett-/ 
buffébord

Namn Kvalitet Lager Rull L x B (m) Ant./innerförp. Ant./TRP

Tork LinStyle® Bordsduk på rulle Premium 1 20 x 1,2 1 1 x 2

Tork LinStyle® Bordsdukar på rulle  

474581 474585

Vit Svart

Tork LinStyle® Bordsprodukter

474584

Creme

474586

Vinröd

474582

Grå

474590

Midnattsblå



Tork, 
ett varumärke från Essity

Behöver du mer information 
om våra produkter och 
tjänster?  
Hör av dig så hittar vi den 
bästa lösningen för ditt 
företag.

tork.se 
031–746 17 00 
information.tork@essity.com

customprint.tork.se
   Tork Sverige


