
”Hvordan får du en dessert 
til at smage sødere?

I stedet for at bruge mere 
sukker, så prøv at servere 
den med en koralfarvet 
serviet”

Linda Lundgren,
madstylist og kok

Tork LinStyle® Sortiment

De rette servietter og borddækning gør en 
kæmpe forskel for dine gæsters oplevelse
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En fornøjelse 
for øjnene

Den gastronomiske spiseoplevelse er ikke kun 
for smagsløgene, men for alle sanser – også 
syns- og følesansen. Her kan borddækningen, 
materialer og farver gøre en kæmpe forskel, 
endda også for den måde vi oplever, at maden 
smager. 

Lad os invitere dig med ind i en verden, 
hvor farver, borddækning og kreative 
servietfoldninger sætter ekstra krydderi på 
spiseoplevelsen. 

LinStyle® farve: Pistacie
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En bestiklomme til sølvbestikket foldet af middagsservietten er en elegant 

måde at forene funktionalitet med et dekorativt element i borddækningen.  

Find instruktionsvideo på YouTube. Søgeord: Tork Serviet Bestiklommen

 Begynd med at 
lægge servietten, så det 
åbne hjørne peger op og 
til højre.

 Fold det øverste lag 
diagonalt på midten 
mod venstre hjørne.

 Fold det andet lag 
over på samme måde, 
men buk laget lidt over 
midten og put det ind 
under det første lag.

 Fold det tredje lag på 
samme måde. Buk det, 
så det efterlader et lille 
overlap, og put det ind 
under det andet lag. 

 Vend servietten om, 
så det åbne hjørne peger 
op og til venstre. 

 Fold den venstre side 
1/3 ind mod midten.

 Fold den højre side 
1/3 ind mod midten.

 Vend servietten og 
bestiklommen er klar.

Bestiklommen 
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Hvordan kan farver påvirke madens smag?

Vidste du, at farver kan have stor indflydelse, ikke bare på 
gæsternes oplevelse af restauranten, men også på, hvordan de 
oplever smagen og duften af maden? Når du præsenterer retterne 
i samspil med velvalgte farver, får den ekstra spil og liv, og 
gæsterne får en endnu bedre oplevelse. 

 For at hjælpe dig med at skabe unikke spiseoplevelser har vi allieret os med kokken 
og madstylisten Linda Lundgren. Til daglig bruger hun sin ekspertise inden for mad 
og design som konsulent for internationale high-end restauranter, fødevareindustrien 
og gastronomi-magasiner. Linda Lundgren har her komponeret retter, der passer til 
hver af de fire farver, der senest er kommet med i Tork LinStyle® servietsortimentet. 

Sennep
”Gul er et godt match til 
grønne retter, da de begge er 
varme farver. Kombinationen 
skaber harmoni og 
fremhæver salatens friskhed.”

Isblå
”Isblå giver liv til gule farver 
og dæmper smagen af salt, 
så du kan servere et nyt, 
friskt bud på den klassiske 
bøf med fritter.”

Koral
”Med en koralfarvet serviet 
får du sødme og smag af 
modne bær frem i din 
overdådige dessertfinale.”

Antracit
”En mørk nuance af grå 
fremhæver på elegant vis lyse 
retter som denne pasta 
vongole, så den opleves mere 
cremet og fyldig i både smag 
og kulør.”
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Skab det perfekte match
Med den helt rette kombination af mad og serviet kan du skabe en virkelig 
ekstraordinær spiseoplevelse. Det er derfor værd at bruge nogle kræfter på 
at eksperimentere dig frem til de rigtige farver. 

Champagne, Sennep, Orange
Gul fremhæver syrlighed, og passer derfor godt til fisk og skaldyr.  
Den varme farve er også god i kombination med grøntsager og 
harmonerer fint med spirer og salater. 

Pistacie, Mountain Pine Green  
Grønne nuancer harmonerer godt med gule madvarer. Begge er 
varme farver, der indeholder nogle af de samme pigmenter, og grønne 
servietter vil derfor give glød til karryretter eller fiskesuppe med safran.

Rød, Bordeaux, Koral
Røde og pink farver dæmper bitterhed og får retten til at smage sødere. 
De passer perfekt til desserter, og fremhæver både smag og fremtoning 
af især jordbær og garniture i røde nuancer. 

Midnight Blue, Isblå 
Blå får retterne til at smage mindre salte, og fremhæver gul og orange 
som kontrastfarver. Derfor passer blå smukt sammen med f.eks. gule 
karryretter, pomfritter og bearnaise. 

Hvid, Cream, Biscuit, Grå
Hvid og andre neutrale farver komplementerer røde saucer, oksekød 
og tomater – retter i kraftige farver, som er markante i sig selv. 

Sort, Kakao, Antracit  
Mørke farver danner elegant kontrast i en borddækning med lettere 
retter, og giver en mere fyldig smag til Middelhavskøkkenets lysere retter.  

  Hmm...

  Nej.

  Måske?

  Match!
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LinStyle® farve:  Sennep

 Start med at folde 
servietten ud og læg den 
fladt ned.

 Fold servietten 
diagonalt på midten.

 Rul hele vejen ned til 
kanten.

 Fold rullen stramt 
rundt om et kogt æg.

 Bind enderne sam-
men om ægget med 
et stykke snor eller 
silkebånd.

 Rul servietten fra 
spidsen ned mod den 
lange side.

Påskeharen
Påskeharen foldet med LinStyle® middags- 
servietter er elegant og får smilene frem hos 
både børn og voksne. Og så er den nem at lave. 

Find instruktionsvideo på YouTube.  

Søgeord: Tork Serviet Påskeharen
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LinStyle® farve: Kakao… og Champagne

Smokingen
Borddækning med et James Bond inspireret glimt i øjet. 
Folded, not stirred!

Find instruktionsvideo på YouTube. Søgeord: Tork Serviet Smoking

 Gentag step 3 på venstre 
side

 Fold siderne om på 
bagsiden. 

 Fold den nederste snip 
om på bagsiden. 

 Vend servietten og put 
snippen ind under kraven.

 Vend servietten om igen 
og den er klar. 

 Start med at folde 
servietten ud og derefter 
diagonalt over på midten.

 Fold den brede ende af 
trekanten et par centimeter 
ned.  

 Vend servietten. Fold den 
højre side frem og ned.



 Start med at folde servietten 
som en harmonika (kaldes også 
Z-fold).

 Bliv ved med at folde til hele 
servietten er plisseret.

 Fold servietten over på midten.

 Form en ‘talje’ ved at folde
den spidse ende som et hjerte.

 Bind et stykke silkebånd eller 
snor om taljen for at holde den på 
plads. 

 Fold servietten ud og læg 
den fladt ned.

Balletkjolen
 
Balletkjolen er charmerende både til bryllupper  
og til middagsselskaber. Den er også sjov at  
kombinere med Smokingen. 

Find instruktionsvideo på YouTube. Søgeord: Tork Serviet Ballerina
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Tork LinStyle®  

Følelsen af blød tekstil 
med alle fordelene ved 
et engangsprodukt
For restauranter der gerne vil give gæsterne en 
mere luksuriøs oplevelse af stofservietter, men 
som foretrækker engangsprodukter, er Tork 
LinStyle® det perfekte match.
Vores servietter og tilbehør til bordet i Premium 
kvalitet er betydeligt blødere og mere fyldige end 
almindelige servietter. De er også ekstra absorbe-
rende, så du kan skabe en elegant spiseoplevel-
se, der giver dine gæster lyst til at komme igen. 
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LinStyle® farve: Isblå

Bladet
Folder du dine LinStyle® servietter som 
Bladet, er de perfekte som dekoration 
til et sommerbord.

Find instruktionsvideo på YouTube.  
Søgeord: Tork Serviet Bladet 

 Fortsæt harmonikafoldningen, indtil du 
når ud til spidsen.

 Du kan lukke bladet 
ved forsigtigt at bukke 
spidsen om.

 Fold den plisserede 
serviet på midten, 
så zigzag-kanten er 
yderst.

 Start med at folde servietten helt ud og 
derefter diagonalt over på midten. 

 Fold den lidt ind på den lange side, så 
du får en kant. 

 Start harmonikafoldningen af servietten 
(kaldes også Z-fold).

Det bedste ved Tork LinStyle®

 - Servietterne holder hele måltidet igennem, fordi de er ekstra kraftige 
og bløde

 - Fyldigere produkter beskytter bordet og skaber en eksklusiv stemning

 - Spar værdifuld tid med vores foldede servietter eller bestikposer klar 
til brug

 - Skab det perfekte match til forskellige lejligheder og menuer med et 
stort udvalg af servietter og tilbehør til bordet i forskellige formater

 - Tork LinStyle® servietternes eksklusive look og kvalitet afspejler 
menuens høje standard. 
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 Start med at folde 
servietten ud og læg 
den fladt. 
Fold den højre side ind 
til midten. 

 Fold venstre side 
ind til midten. 

 Start harmonika-
foldningen (også 
kaldet Z-fold).

 Bliv ved med at 
folde til hele servietten 
er plisseret.

 Form stjernens 
spidser ved at presse 
foldekanterne ned.

 Gentag på den 
anden side. 

 Pres fingrene 
mod midten, mens 
du spreder stjernens 
takker ud. 

 Lad enderne 
mødes.
Klar!

Stjernen
 
Hvis du vil tage din servietfoldningskunst til det næste niveau og virkelig 
imponere dine gæster, så skal dine tallerkener være stjernespækkede.

Find instruktionsvideo på YouTube. Søgeord: Tork Serviet Stjerne 

LinStyle® farve: Midnight Blue
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 Start med at folde servietten halvt ud.

 Fold servietten midt over på den lange led.

 Fold højre side lodret ned.

 Gentag step 3 på 
venstre side.

 Vend servietten 
om på den anden 
side og lad spidsen 
pege nedad.

 Form hjertet ved 
at bøje hjørnerne 
ned. 

 Vend servietten 
om igen.

Hjertet
 
Lad kærligheden blomstre med 
hjerter i røde servietter.
Perfekt til den romantiske date eller 
til middag i familiens skød. 

Find instruktionsvideo på YouTube.
Søgeord: Tork Serviet Hjerte
 

LinStyle® farve: Rød



15



16



17

Vælg den rette størrelse til den rette anledning

Tilbehør til bordet i alle formater 

XL Serviet

 - En stor serviet, 
som kan bruges 
til komplekse 
foldninger

Serviet, 1/4 fold

 - Praktisk til 
morgenmad, 
frokost eller 
middag

Serviet, 1/8 fold

 - Foldet på forhånd, 
så du sparer tid

Cocktailserviet

 - Perfekt til servering af drinks  
og fingermad

Bestikposeserviet

 - Perfekt til 
udendørsservering

 - Bestikket holder 
servietten på plads

Dug 

 - Duge i høj kvalitet 
og i forskellige 
farver til langbord 
eller buffet.

Kuvertløber

 - Løbere i høj kvalitet 
og i forskellige 
farver, enten til 
midten af bordet 
som bordløber eller 
som kuvertløber.

Stikdug

 - Beskyttende duge 
i høj kvalitet og i 
forskellige farver til 
kvadratiske borde.

Dækkeserviet

 - Dækkeservietter 
i høj kvalitet og i 
forskellige farver 
som beskytter, 
dekorerer og 
skaber den rette 
stemning ved 
bordet.

Tork Easy Handling® 
Displaykasse  
(til middagsservietter  
- 1/4 & 1/8 fold)

 - Nemmere at åbne og 
komme til
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af brugerne lægger mærke 
til trykket og 70% kan 
huske budskabet*

75%

Få dit budskab ud over 
rampen og styrk dit brand 
med  individuelt tryk

www.tork.dk/individuelt-tryk

* Markedsundersøgelse gennemført af Intermetra
Business & Market research group (2012)

Individuelt tryk

Skab en personlig oplevelse og brug 
det individuelle tryk til kommunikation 
med dine gæster
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 -En stor serviet, som kan 
bruges til komplekse 
foldninger

478883
(1/4 fold)

478170 
(1/8 fold)

Tork LinStyle® Stor Middagsserviet 1/4 & 1/8 fold

 -Praktisk til morgenmad, 
frokost eller middag

Tork LinStyle® Middagsserviet 1/4 fold

Navn Kvalitet Antal lag Foldning Ark størrelse
LxB (cm)

Stk./pk. Stk./krt. Krt./palle

Tork LinStyle® XL Middagsservietter Premium 1 1/4 48 x 48 25 12 x 25 (300) 24   

Tork LinStyle® XL Middagsservietter Premium 1 1/8 48 x 48 50 6 x 50 (300) 24

Navn Kvalitet Antal lag Foldning Ark størrelse
LxB (cm)

Stk./pk. Stk./krt. Krt./palle

Tork LinStyle® Middagsservietter Premium 1 1/4 39 x 39 50 12 x 50 (600) 32

Hvid

478711

Pistacie

478876

 Sennep

478859

Biscuit

478874

Champagne

478712

Cream

478713

Mountain  
Pine Green

478847

Isblå

478880

Orange

478851

Midnight Blue

478856

Kakao

478727

Bordeaux

478855

Rød

478854

Grå

478728

Koral

478881

Sort

478726

Antracit

478882

Hvid Hvid

Tork LinStyle® Servietter
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Tork LinStyle® Middagsserviet 1/8 fold

 -Foldet og klar,  
så du sparer tid

Tork LinStyle® Servietter 

478148

Bordeaux

478149

Rød

478147

Champagne

478150

Kakao

478146

Cream

478151

SortHvid

478145

Navn Kvalitet Antal 
lag

Foldning Ark størrelse
LxB (cm)

Stk./pk. Stk./krt. Krt./palle

Tork LinStyle® Middagsservietter Premium 1  1/8 39 x 39 50 12 x 50 (600) 20 

478168

Grå

478169

Antracit

478167

Biscuit

478163

Pistacie

Tork LinStyle® Cocktailservietter

 -Perfekt til servering af 
drinks og fingermad

478158478152

Navn Kvalitet Antal 
lag

Foldning Ark størrelse
LxB (cm)

Stk./pk. Stk./krt. Krt./palle

Tork LinStyle® Cocktailservietter Premium 1  1/4 23 x 23 150 10 x 150 (1500) 24 

Hvid Sort

Tork LinStyle® Bestikpose

 -Perfekt til 
udendørsservering. 
Bestikket holder 
servietten på plads

477231

Bordeaux

477232

Rød

477229

Champagne

477235

Kakao

477228

Cream

477238

Sort

Hvid

477227

Navn Kvalitet Antal 
lag

Foldning Ark størrelse
LxB (cm)

Stk./pk. Stk./krt. Krt./palle

Tork LinStyle® Bestikposer Premium 1 Bestikpose 39 x 39 60 6×60 (360) 48 



21

Individuelt tryk

Tork LinStyle® Middagsservietter, Cocktailservietter og Bestikposer
Servietfarver Middagsserviet

1/4-fold
(12×50)

Middagsserviet
1/8-fold
(12×50)

Cocktailserviet
1/4-fold
(10×150)

Bestikpose
(6×60)

Hvid • • • •
Champagne • • •

Cream • • •
Koral •

Sennep •
Orange •

Rød • • •
Bordeaux • • •
Pistacie • •

Isblå •
Mountain Pine Green •

Midnight Blue •
Beige • •
Kakao • • •

Grå • •
Sort • • • •

Antracit • •
Maximum antal trykfarver

5 5 3 4

Minimum ordreantal servietter eller bestikposer

4 800 4 800 12 000 4 320
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474164

Cream

474162

GråHvid

474161 474166

Bordeaux

474160

Midnight 
Blue

474165

Sort

Tork LinStyle® Kuvertløbere 

 -Løber i høj kvalitet og i forskellige farver, 
enten til midten af bordet som bordløber 
eller som kuvertløber

Navn Kvalitet Antal lag Materiale Ark størrelse
LxB (cm)

Ark pr. rulle Rl./krt. Krt./palle

Tork LinStyle® Kuvertløber Premium 1 Airlaid 120 x 40 20 4 (80 ark) 51

474404

Cream

474402

GråHvid

474401 474406

Bordeaux

474400

Midnight 
Blue

474405

Sort

Tork LinStyle® Dækkeservietter   

 -Dækkeservietter beskytter 
og dekorerer bordet

Navn Kvalitet Antal lag Materiale Ark størrelse
LxB (cm)

stk./pk. Stk./krt. Krt./palle

Tork LinStyle® Dækkeserviet Premium 1 Airlaid 30 x 39 100 5 x 100 (500) 30

474744

Cream

474742

GråHvid

474741 474746

Bordeaux

474740

Midnight 
Blue

474745

Sort -Beskyttende duge i høj kvalitet og i 
forskellige farver til kvadratiske borde

Navn Kvalitet Antal lag Materiale Ark størrelse
LxB (cm)

stk./pk. Stk./krt. Krt./palle

Tork LinStyle® Stikdug Premium 1 Airlaid 80 x 80 20 5 x 20 (100) 28

Tork LinStyle® Stikduge  

 -Duge i høj kvalitet og i forskellige farver 
til langbord eller buffet

Navn Kvalitet Antal lag Materiale Rulle bredde  
x længde (cm)

stk./pk. Stk./krt. Krt./palle

Tork Linstyle® Dug Premium 1 Airlaid 120 x 2000 1 2 39

Tork LinStyle® Duge

474590 474585474584

Cream

474582

Grå

474581

Hvid

474586

Bordeaux
Midnight 

Blue
Sort

Tork LinStyle® Tilbehør Til Bordet

Se alle  
NYHEDER  

her



Vi hjælper dig gerne.
Kontakt os og få en snak om din 
forretning.

www.tork.dk 
+45 48 16 82 44 
tork.dk.kundeservice@essity.com

   


