
«Kā panākt, lai sal-
dais ēdiens šķistu 
saldāks? Pamēģi-
niet to pasniegt ar 
koraļļsārtu salveti, 
nevis pievienojiet 
vairāk cukura»

«Tork LinStyle®» salvetes

Kā piemērota salvete var ietekmēt 
iespaidu, ko gūst viesis
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Kā krāsas ietekmē ēdiena garšu?
Vai zinājāt, ka krāsām var būt liela nozīme ne vien attiecībā uz to, kā 
apmeklētāji uztver restorānu, bet arī uz to, kādu iespaidu uz viņiem atstāj 
ēdiena garša un aromāts? Saskaņojot ēdienu ar piemērotu krāsu, rodas 
lieliska iespēja atdzīvināt ikvienu maltīti, galu galā uzlabojot kopējo iespai-
du, ko gūst viesis.

Lai palīdzētu izmantot šādas iespējas priekšrocību, mēs sadarbojāmies ar ēdiena stila spe-
ciālisti un šefpavāri Lindu Lundgrēnu. Savās zināšanās par garšu un stilu viņa dalās gan ar 
klientiem, kas pārstāv augsta līmeņa restorānus, gan starptautiskajiem pārtikas rūpniecības 
un gastronomijas žurnāliem. Linda Lundgrēna izmantoja mūsu augstas kvalitātes salvešu 
«Tork LinStyle®» četras jaunākās krāsas un pagatavoja ēdienus, kas sader ar katru no tām.

Dariet to pareizi
Ēdiena un salvetes pareiza kombinācija patiešām izcels pasniedzamo ēdienu, tāpēc ir vērts 
nedaudz eksperimentēt, lai iegūtu visatbilstošāko krāsu.

  Hmm...   Nē.

  Varbūt?   Atbilst!
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astiprina rūgtenumu sader ar zaļumiem                                         Palielina saldumu, izceļ saldos ēdienus un garnējum

u

Krāsu un ēdienu  
apvienošana pārī
Paraugieties caur šo krāsu riteni, kas pamatojas uz mūsu 
«LinStyle®» salvešu klāstu, un rodiet iedvesmu, kā lietot krāsas, 
lai pastiprinātu garšas un pilnā mērā atklātu katra pagatavotā 
ēdiena potenciālu. Pāršķiriet lapu, lai uzzinātu vairāk par 
«LinStyle®» un redzētu, kā salvešu krāsas kombinētas ar Lindas 
Lundgrēnas pagatavotajiem gardajiem ēdieniem!

Šampanieša krāsa, sinepju, oranža
Dzeltenais tonis pastiprina rūgtenumu 
un tādējādi tas ļoti labi sader ar zivīm un 
jūras produktiem, siltā krāsa saskan ar 
zaļajiem toņiem, harmonizējot ar dīgstiem 
un salātiem.

Pistāciju, zilzaļa
Zaļie toņi sader ar dzeltenas krāsas 
ēdieniem, jo abas ir siltās krāsas un 
tām ir vienādi pigmenti, tas nozīmē, ka 
zaļas salvetes piešķir mirdzumu tādiem 
ēdieniem kā karijs vai safrāna zivju zupa.

Sarkana, tumšsarkana, koraļļsārta
Sarkanie un sārtie toņi mazina rūgtumu un 
liek ēdieniem šķist saldākiem. Tie lieliski 
papildina saldos ēdienus, it īpaši izceļ 
zemenes vai citas sarkanas piedevas.

Tumšzila, tirkīzzilā 
Zilā krāsa liek ēdieniem šķist mazāk 
sāļiem un izceļ dzelteno un oranžo kā 
kontrastējošās krāsas, lieliski sader ar 
indiešu ēdieniem, frī kartupeļiem, bearnē 
mērci u.tml.

Balta, krēmkrāsa, cepumu, pelēka
Baltā un citas diezgan neitrālās krāsas 
papildina tādus ēdienus kā sarkanās 
mērces, liellopu gaļa un tomāti – tā 
intensīvas krāsas ēdiens pats izceļas.

Melna, kakao, tumši pelēkā 
Tumšākas krāsas rada elegantu kontrastu 
gaišākiem galda klājumiem un ēdienam, 
piešķirot bagātīgāku garšu gaišas krāsas 
ēdieniem, kas ir raksturīgi Vidusjūras 
virtuvei.
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Šampanieša krāsa, sinepju, oranža                                 Sarkana, tum

šsarkana, koraļļsārta
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«Tork LinStyle®»  
Linauduma iespaids ar vienreizlietojama produkta priekšrocībām

«Tork LinStyle®» ir lieliska izvēle restorāniem, kas vēlas 
piedāvāt viesiem salvetes, kuras pēc izskata un taustes 
atgādina ekskluzīvu galda linaudumu, tomēr priekšroku 
dod vienreizlietojamiem izstrādājumiem. Mūsu augstas 
kvalitātes «LinStyle®» salvetes ir manāmi mīkstākas un 
apjomīgākas par parastajām papīra salvetēm, turklāt ar 
vēl lielāku uzsūkšanas spēju – ļaujot efektīvi radīt augsta 
līmeņa maltītes iespaidu, kas liks apmeklētājiem atkal 
atgriezties.

Galvenās priekšrocības

 - Salvetes kalpo visu vakariņu laiku – to garantē 
īpašs mīkstums un izturīgums

 - Ietaupiet vērtīgo laiku, lietojot iepriekš salocītas vai 
galda piederumu kabatiņas salvetes

 - Izmantojiet plašu formātu klāstu, tostarp kokteiļu 
salvetes, dažādiem gadījumiem un ēdienkartēm 

 - Atspoguļojiet ēdienkartes augsto kvalitāti ar 
augstvērtīga izskata salvetēm
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Koraļļsārta

«Koraļļsārtas salvetes pievienošana 
palīdz izcelt saldumu un gatavību, kas 
nepieciešama, lai pagatavotu patiešām 
bagātīgu saldo ēdienu.»

Tirkīzzilā

«Tirkīzzilā krāsa atdzīvina dzeltenos toņus 
un mazina sāļumu, ļaujot radīt jaunu svaigu 
skatījumu uz tādu klasiku kā steiks ar frī 
kartupeļiem.»

Apvienojiet ēdienus pāros ar piemērotas krāsas 
salvetēm

Balta* Melna*

Krēmkrāsa

Šampanieša 
krāsa

Kakao

Tumšsarkana

Sarkana

Banketu salvetes ar 1/4 locījumu un 1/8 locījumu
Galda piederumu kabatiņas un 
kokteiļu* salvetes ar 1/4 locījumu

Krēmkrāsa

Kakao

Šampanieša 
krāsa

Cepumu

Koraļļsārta

Oranža

Sarkana

Tumšsarkana

Sinepju Pistāciju

Tumšzila

Zilzaļa

Tirkīzzilā

Pelēka

Balta

Melna

Tumši pelēkā
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« Tumšpelēkais 
tonis eleganti izceļ 
gaišākas krāsas 
ēdienus, piemēram, 
spageti ar gliemenēm 
un mīdijām, piešķirot 
bagātīga krēmīguma 
sajūtu gan garšai, 
gan nokrāsai.»

Tumši pelēkā

Sinepju

« Tā kā abas ir siltas 
krāsas, dzeltenā 
lieliski sader ar zaļas 
krāsas ēdieniem. 
Šī kombinācija 
rada saskaņu, kā 
arī akcentē salātu 
svaigumu.»
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Individualizēts iespiedums

Personalizējiet iespaidu un 
piesaistiet apmeklētāju uzmanību, 
izmantojot individualizētu 
iespiedumu uz salvetēm

salvešu lietotāju pamana 
individualizēto iespiedumu*

75%

Piemērots izmērs īstajam gadījumam

Reklamējiet savu uzņēmumu un stipriniet tēlu ar 
individualizētiem iespiedumiem

XL izmēra sal-
vete

 - Lielāka salvete, 
kas ļauj veidot 
sarežģītu locī-
jumu

Salvete ar 1/4 
locījumu

 - Ērti izmantot 
brokastīm, 
pusdienām vai 
vakariņām

Salvete ar 1/8 
locījumu

 - Vakariņām 
piemērots iz-
mērs, iepriekš 
salocīta, lai 
taupītu laiku

Kokteiļu salvete

 - Lieliski piemērota dzērienu un 
nelielu uzkodu pasniegšanai

Galda piederu-
mu kabatiņas 
salvete

 - Lieliski izmanto-
jama maltītēm 
ārpus telpām, 
galda piederumi 
notur salveti 
vietā

«Tork Easy Handling» 
salvešu kaste (ban-
ketu salvetēm ar 1/4 
un 1/8 locījumu)

 - Vieglākai atvēršanai 
un izstādīšanai

* «Intermetra Business & Market research Group» veikta tirgus izpēte (2012)



1 2 3 4 5
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 -   Lielāka salvete, kas ļauj 
veidot sarežģītu locījumu

Nosaukums Kvalitāte Kārtu 
skaits

Locījums Nesalocītas  
loksnes izmērs

G × P (cm)

Gab./pac. Gab./iepak.

«Tork LinStyle®» XL banketu salvete Premium 1 1/4 48x48 25 12 × 25 (300)

«Tork LinStyle®» XL banketu salvete Premium 1 1/8 48x48 50 6x50 (300)

Balta

478883
(1/4 locījumu)

«Tork LinStyle®» XL banketu salvetes ar 1/4 un 1/8 locījumu

Nosaukums Kvalitāte Kārtu 
skaits

Locījums Nesalocītas  
loksnes izmērs

G × P (cm)

Gab./pac. Gab./iepak.

«Tork LinStyle®» banketu salvete Premium 1 1/4 39 × 39 50 12 × 50 (600)

 -   Ērti izmantot brokastīm, 
pusdienām vai vakariņām

Balta

478711

Tirkīzzilā

478880

Koraļļsārta

478881

Tumši pelēkā

478882

Pistāciju

478876

Cepumu

478874

Sinepju

478859

Šampanieša 
krāsa

478712

Krēmkrāsa

478713

Zilzaļa

478847

Oranža

478851

Tumšzila

478856

Kakao

478727

Tumšsarkana

478855

Sarkana

478854

Pelēka

478728

Melna

478726

«Tork LinStyle®» banketu salvetes ar 1/4 locījumu

Balta

478170 
(1/8 locījumu)

«Tork LinStyle®» klāsts
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Nosaukums Kvalitāte Kārtu 
skaits

Locījums Nesalocītas  
loksnes izmērs

G × P (cm)

Gab./pac. Gab./iepak.

«Tork LinStyle®» kokteiļu salvete Premium 1  1/4 23 × 23 150 10 × 150 (1500)

«Tork LinStyle®» kokteiļu salvetes

478158

MelnaBalta

478152

 -   Lieliski piemērotas 
dzērienu un nelielu 
uzkodu pasniegšanai

Nosaukums Kvalitāte Kārtu 
skaits

Locījums Nesalocītas  
loksnes izmērs

G × P (cm)

Gab./pac. Gab./iepak.

«Tork LinStyle®» banketu salvete Premium 1  1/8 39 × 39 50 12 × 50 (600)

«Tork LinStyle®» banketu salvetes ar 1/8 locījumu

 -  Vakariņām 
piemērots izmērs, 
iepriekš salocīta, 
lai taupītu laiku

Nosaukums Kvalitāte Kārtu 
skaits

Locījums Nesalocītas  
loksnes izmērs

G × P (cm)

Gab./
pac.

Gab./iepak.

«Tork LinStyle®» galda piederumu kabatiņas salvete Premium 1 Galda piederumu kabatiņas salvete 40 × 39 60 6 × 60 (360)

«Tork LinStyle®» galda piederumu kabatiņas salvetes

477231

Tumš-
sar-
kana

477232

Sar-
kana

477229

Šam-
panieša 
krāsa

477235

Kakao

477228

Krēm-
krāsa

477238

MelnaBalta

477227

 -   Lieliski izmantojamas 
maltītēm ārpus telpām, 
galda piederumi notur 
salveti vietā

478146

Krēm-
krāsa

478160

Koraļļ-
sārta

478167

Cepumu

478147

Šam-
panieša 
krāsa

478168

Pelēka

478164

Tirkīz-
zilā

478161

SinepjuBalta

478145

Pistā-
ciju

478163

478148

Tumš-
sar-
kana

478149

Sar-
kana

478162

Oranža

478166

Tumš-
zila

478165

Zilzaļa

478150

Kakao

478169

Tumši 
pelēkā

478151

Melna

Jaunums Jaunums Jaunums Jaunums Jaunums Jaunums

JaunumsJaunumsJaunumsJaunums

«Tork LinStyle®» klāsts
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«Tork LinStyle®» banketu salvetes, galda piederumu kabatiņas salvetes un kokteiļu salvetes
Krāsa Banketu salvetes

ar 1/4 locījumu
(12×100)

Banketu salvetes
ar 1/8 locījumu

(12×100)

Galda piederumu  
kabatiņas salvetes

(6×60)

Kokteiļu salvetes
ar 1/4 locījumu

(10×150)

Balta • • • •
Pelēka • •
Cepumu • •
Koraļļsārta • •
Krēmkrāsa • • •
Šampanieša krāsa • • •
Sinepju • •
Pistāciju • •
Tirkīzzilā • •
Oranža • •
Sarkana • • •
Tumšsarkana • • •
Tumšzila • •
Zilzaļa • •
Kakao • • •
Tumši pelēkā • •
Melna • • • •

Maksimālais iespiedkrāsu skaits

5 5 5 3

Minimālais pasūtāmo salvešu vai galda piederumu kabatiņu skaits

4 800 gab./ 4 iepak. 4 800 gab./ 4 iepak. 4 320 gab./ 12 iepak. 12 000 gab./ 8 iepak.

Individualizētu iespiedumu klāsts



Kā varam palīdzēt? 
Sazinieties ar mums, lai 
pārrunātu jūsu uzņēmuma 
vajadzības.

www.tork.lv 
+371 29 273 368 
+371 29 141 799 
torklv@essity.com

   Tork Latvia

https://www.youtube.com/watch?v=t0JQ0udf49U&list=PLWT5_TRrnXJ1YW-UKE3t80BgxjkS0SrhM

