
„Kuidas muuta 
magustoidu mait-
se magusamaks? 
Suhkru lisamise 
asemel kasutage 
serveerimisel korall-
roosat salvrätti“

Tork LinStyle®  salvrätid

Mida õige salvrätt võib teha
teie külastajate elamuste heaks
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Kuidas värvid mõjutavad teie toidu maitset?
Kas teadsite, et värvid võivad oluliselt mõjutada mitte üksnes
külastajate arvamust restorani kohta, vaid ka seda, kuidas nad tajuvad 
roa maitset ja aroomi? Õige värvi sobitamine teie toidu juurde pakub 
väga hea võimaluse elavdada iga käiku, täiustades lõppkokkuvõttes 
külastajatele pakutavat üldmuljet.

Selleks et aidata teil sellise võimaluse eeliseid kasutada, tegime koostööd toidustilisti ja 
peakoka Linda Lundgreniga. Maitse- ja stiilialase asjatundlikkuse ühendamine on toonud 
talle kliente kõrgklassi restoranide, rahvusvahelise toidutööstuse ja kulinaariaajakirjade 
seast. Linda Lundgren kasutas Tork LinStyle® nelja kõige uuema värviga salvrätte, meie 
premium salvrättide valikut, ja koostas nende kõigi juurde einekäigu.

Õige tulemuse saavutamiseks
Täiuslik toidu ja salvräti kombinatsioon muudab eine, mida te serveerite, tõesti silmapaistvaks, nii 
et õige värvi leidmine on katsetamist väärt.

  Hmm...   Ei.

  Võib-olla?   Sobib!
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Ühitades värve ja kokakunsti
Heitke pilk sellele värvirattale, mille aluseks on meie LinStyle® 
salvrättide valik, et saada inspiratsiooni, kuidas kasutada 
värve maitsete tugevdamiseks ja iga teie loodud toidu 
potentsiaali realiseerimiseks. Seejärel keerake lehte, et 
saada uusi teadmisi LinStyle® kohta ja tutvuda salvrättide 
värvikombinatsioonidega, mis toimivad koos Linda Lundgreni 
valmistatud hõrkude roogadega!

Šampanja, sinepikollane, oranž
Kollane tugevdab hapukaid maitseid, 
mis tähendab, et see sobib hästi kala ja 
mereandidega, ning soe värv kõlab hästi 
kokku roheliste toonidega, olles kooskõ-
las värskete idude ja salatitega.

Pistaatsia, männiroheline
Rohelised toonid on kooskõlas kollas-
te toitudega, sest mõlemad on soojad 
värvid ja neil on ühised pigmendid, mis 
tähendab, et rohelised salvrätid lisavad 
sära sellistele roogadele, nagu karri või 
safraniga kalasupp.

Punane, veinipunane, korall
Punased ja roosad toonid vähendavad 
kibedat maitset ja lasevad roogadel 
magusamana tunduda. Need sobivad 
täiuslikult magustoitudega, eriti maasi-
kate või muude punaste koostisainete 
esiletoomiseks.

Kesköösinine, türkiissinine
Sinised toonid lasevad roogadel tunduda 
vähem soolasena, ja rõhutavad kollast ja 
oranži kui vastandvärve, mõjudes kaunilt 
India köögi, friikartulite, Bearni kastme ja 
teiste toitudega.

Valge, kreemikas, biskviit, hall
Valge ja teised suhteliselt neutraalsed vär-
vid täiendavad selliseid kokakunsti saavu-
tusi, nagu punased kastmed, loomaliha ja 
tomatid – tegemist on jõulist värvi toiduga, 
mis iseenesest silma paistab.

Must, kakao, antratsiit
Tumedamad värvid loovad luksusliku 
kontrasti heledama lauakujunduse ja toi-
duga, andes heledavärvilistele toitudele, 
nagu Vahemere road, rikkalikuma maitse.
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Tork LinStyle®  
Kangataoline, ühekordse kasutuse eelistega

Restoranide jaoks, kus soovitakse jätta luksuslikku 
ja kangataolist muljet, kuid eelistatakse ühekordselt 
kasutatavaid salvrätte, on Tork LinStyle® täiuslik 
valik. Meie kvaliteetsed LinStyle® salvrätid on oluliselt 
pehmemad ja paksemad kui tavalised pabersalvrätid, 
olles iseäranis imavad – võimaldades teil tõhusalt luua 
kõrge klassi eineelamuse, mis toob külastajad tagasi uute 
kogemuste järele.

Peamised eelised

 - Salvrätid jäävad tänu erakordsele pehmusele ja 
vastupidavusele kogu õhtusöögi vältel terveks

 - Säästke väärtuslikku aega meie eelvolditud 
salvrättide või  söögiriistade taskute abil

 - Sobitage erinevate sündmuste ja menüüdega 
salvrättide laia suuruste valikut, kaasa arvatud 
kokteilisalvrätid

 - Toonitage menüü kvaliteeti kõrgeklassiliste  
salvrättide ilme ja omadustega



5

Korall

”Korallroosa salvräti lisamine aitab esile tuua 
magususe ja küpsuse, mida te tõesti vajate 
rikkalikuks magustoidu lõppvaatuseks.“

Türkiissinine

”Türkiissinine muudab kollased toonid erksa-
maks ja vähendab soolasust, võimaldades 
anda värske uue ilme klassikale, sellisele 
nagu frititud lisanditega praelõik.“

Sobitage oma menüü õigete värvidega

Valge* Must*

Kreemikas

Šampanja

Kakao

Veinipunane

Punane

Õhtusöögisalvrätid, volditud 1/4 ja 1/8
Söögiriistade tasku ja 
kokteilisalvrätid*, volditud 1/4

Kreemikas

Kakao

Šampanja

Biskviit

Korall

Oranž

Punane

Veinipunane

Sinepikollane Pistaatsia

Kesköösinine

Männiroheline

Türkiissinine

Hall

Valge

Must

Antratsiit
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” Halli tume toon toob 
elegantselt esile 
heledavärvilised 
road, nagu see 
merekarpidega pasta, 
andes nii maitsele kui 
ka värvile rikkaliku 
kreemikuse.“

Antratsiithall

Sinepikollane

” Mõlemad on soojad 
värvid, seetõttu 
sobivad kollased 
toonid suurepäraselt 
roheliste roogadega.. 
Nende kooslus 
mõjub harmooniliselt 
ja rõhutab salati 
värskust.“



7

Tellimustrükk

Isikustage elamused ja köitke 
oma külastajate tähelepanu 
tellimustrükiga teie salvrättidel

salvrättide kasutajatest 
märkab pealetrükki*

75%

Õige suurus õige sündmuse jaoks

Reklaamige ettevõtet ja tugevdage oma kuvandit 
tellimustrüki abil

XL salvrätid

 - Suuremat 
salvrätti saab 
keeruliselt 
voltida

Salvrätt, voldi-
tud 1/4

 - Mugav hom-
mikueineks, 
lõunaks või 
õhtusöögiks

Salvrätt, voldi-
tud 1/8

 - Õhtusöögiks 
sobiv suurus, 
aja sääst-
miseks eel-
volditud

Kokteilisalvrätt

 - Täiuslik jookide ja suupistete 
serveerimiseks

Söögiriistade 
tasku salvrätiga

 - Täiuslik 
vabas õhus 
einestamiseks, 
söögiriistad 
taskus hoiavad 
salvräti paigal

Tork Easy Handling® 
karp (õhtusöögis-
alvrättidele, volditud 
1/4 ja 1/8)

 - Lihtsam avada ja 
paigutada

*Turu-uuringu viis läbi Intermetra Business & Market uurimisrühm (2012)



1 2 3 4 5



9

 -   Suurem salvrätt võimaldab 
keerulist voltimist

Nimetus Kvaliteet Kihtide 
arv

Volditud Lehe mõõtmed 
Voltimata P×L 

(cm)

Tk/KON Tk/TRP

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

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

Tork LinStyle® XL õhtusöögisalvrätid, volditud 1/4 ja 1/8

Nimetus Kvaliteet Kihtide 
arv

Volditud Lehe mõõtmed 
Voltimata P×L 

(cm)

Tk/KON Tk/TRP

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

 -   Mugavaks hommikueineks, 
lõunaks või õhtusöögiks

Valge

478711

Türkiissinine

478880

Korall

478881

Antratsiit

478882

Pistaatsia

478876

Biskviit

478874

Sinepikollane

478859

Šampanja

478712

Kreem

478713

Männiroheline

478847

Oranž

478851

Kesköösinine

478856

Kakao

478727

Veinipunane

478855

Punane

478854

Hall

478728

Must

478726

Tork LinStyle® õhtusöögisalvrätid, volditud 1/4

Valge

478883
(1/4 volditud)

Valge

478170 
(1/8 volditud)

Tork LinStyle®  valik
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Nimetus Kvaliteet Kihtide arv Volditud Lehe mõõtmed 
Voltimata P×L 

(cm)

Tk/KON Tk/TRP

Tork LinStyle® kokteilisalvrätt Premium 1  1/4 23 × 23 150 10 × 150 (1500)

Tork LinStyle® kokteilisalvrätid

478158

MustValge

478152

 -   Täiuslikud jookide 
ja suupistete 
serveerimiseks

Nimetus Kvaliteet Kihtide arv Volditud Lehe mõõtmed 
Voltimata P×L 

(cm)

Tk/KON Tk/TRP

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

Tork LinStyle® õhtusöögisalvrätid, volditud 1/8

 -   Õhtusöögiks sobiv  
suurus, aja 
säästmiseks 
eelvolditud

Nimetus Kvaliteet Kihtide 
arv

Volditud Lehe mõõtmed 
Voltimata P×L 

(cm)

Tk/KON Tk/TRP

Tork LinStyle® söögiriistade tasku Premium 1 Söögiriistade tasku 40 × 39 60 6 × 60 (360)

Tork LinStyle® söögiriistade tasku salvrätiga

477231

Veini-
punane

477232

Punane

477229

Šam-
panja

477235

Kakao

477228

Kreem

477238

MustValge

477227

 -   Täiuslik vabas õhus 
einestamiseks, 
söögiriistad taskus 
hoiavad salvräti  
paigal

478146

Kree-
mikas

478160

Coral

478167

Biscuit

478147

Šam-
panja

478168

Grey

478164

Aqua 
Blue

478161

MustardValge

478145

Pista-
chio

478163

478148

Veini-
punane

478149

Puna ne

478162

Orange

478166

Mid night 
Blue

478165

Moun-
tain  
Pine 

Green

478150

Kakao

478169

Anthra-
cite

478151

Must

Uus Uus Uus Uus Uus Uus

Uus Uus Uus Uus

Tork LinStyle®  valik
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Tork LinStyle® õhtusöögisalvrätid, söögiriistade taskud ja kokteilisalvrätid
Värvivalik Õhtusöögisalvrätt

volditud 1/4
(12×100)

Õhtusöögisalvrätt
volditud 1/8

(12×100)

Söögiriistade tasku
(6×60)

Kokteilisalvrätt
volditud 1/4

(10×150)

Valge • • • •
Hall • •
Biskviit • •
Korall • •
Kreem • • •
Šampanja • • •
Sinepikollane • •
Pistaatsia • •
Türkiissinine • •
Oranž • •
Punane • • •
Veinipunane • • •
Kesköösinine • •
Männiroheline • •
Kakao • • •
Antratsiit • •
Must • • • •

Trükivärvide maksimaalne arv

5 5 5 3

Salvrättide või söögiriistade taskute # tellimiskogus

4 800 tk/ 4 kastis 4 800 tk/ 4 kastis 4 320 tk/ 12 kastis 12 000 tk/ 8 kastis

Tellimustrüki valik



Kuidas meie saame aidata?  
Võtke ühendust ja  
räägime teie ärist.

www.tork.com.ee  
+372 50 44997  
torkee@essity.com

   Tork Estonia

https://www.youtube.com/watch?v=I-__ldfiIII&list=PLWT5_TRrnXJ3f1jBdWg-v07rkD85UaYC-

