
«Kā panākt, lai saldais 
ēdiens šķistu saldāks? 

Pamēģiniet to pasniegt 
ar koraļļsārtu salveti, 
nevis pievienojiet 
vairāk cukura»

Linda Lundgrēna,
ēdiena stila speciāliste un šefpavāre

«Tork LinStyle®»

Kā salvetes un galda klāšanas piederumi var 
ietekmēt iespaidu, ko gūst viesis
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Acīm tīkams skats

Izsmalcināta maltīte ietekmē ne tikai garšas 
kārpiņas, bet arī visas maņas, tostarp redzi un 
tausti. Te galda klājums, materiāli un krāsas var 
daudz ko mainīt, pat ēdiena garšas izjūtu.

Pievērsīsim uzmanību tam, kā krāsa, galda 
klājums un radošs salvetes locījums kļūst par 
tādu papildinājumu, vajadzīgu niansi ikvienai 
maltītei.

«LinStyle®» krāsa: pistāciju
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Galda piederumiem paredzēto kabatiņu izveidošana no banketu salvetēm 

ir lielisks veids, kā pievienot funkcionalitāti dekoratīvam galda klājumam.

«Youtube» tiešsaistes pamācība. Meklēt:
«Tork LinStyle®»: kā no salvetes salocīt kabatiņu

 Vispirms nolieciet 
salveti tā, lai atvērtais 
stūris būtu vērsts prom 
labās puses virzienā.

 Pārlokiet augšējo 
kārtu diagonāli uz 
pusēm.

 Pārlokiet otro kārtu 
diagonāli. Aizbāziet 
to aiz augšējās kārtas 
locījuma, atstājot nelielu 
pārklājumu.

 Pārlokiet trešo kārtu 
diagonāli. Aizbāziet 
to aiz otrās kārtas 
locījuma, atstājot nelielu 
pārklājumu.

 Apgrieziet salveti 
otrādi tā, lai atvērtais 
stūris būtu vērsts prom 
kreisās puses virzienā.

 Salokiet kreiso pusi 
atpakaļ par 1/3.

 Salokiet labo pusi 
atpakaļ par 1/3.

 Apgrieziet salveti 
atkal otrādi.

Kabatiņa 
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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 iespaidu, ko gūst viesis.

Lai palīdzētu izmantot šādas iespējas priekšrocību, mēs sadarbojāmies ar ēdiena 
stila speciālisti 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.

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

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

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

Tumšpelēka
«Tumšpelēkais tonis eleganti 
izceļ gaišākas krāsas ēdienus, 
piemēram, spageti ar 
gliemenēm un mīdijām, 
piešķirot bagātīga krēmīguma 
sajūtu gan garšai, gan 
nokrāsai.»
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Dariet to pareizi
Ēdiena un salvetes pareiza kombinācija patiešām izcels pasniedzamo ēdienu, 
tāpēc ir vērts nedaudz eksperimentēt, lai iegūtu visatbilstošāko krāsu.

Šampanieša krāsa, sinepju, oranža
Dzeltenais tonis pastiprina rūgtenumu, tāpēc 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 ēdie-
niem kā karijs vai safrāna zivju zupa.

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

Tumšzila, tirkīzzila 
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, tumšpelēka 
Tumšākas krāsas rada elegantu kontrastu gaišākiem galda klājumiem un 
ēdienam, piešķirot bagātīgāku garšu gaišas krāsas ēdieniem, kas ir raksturīgi 
Vidusjūras virtuvei.

  Hmm...

  Nē.

  Varbūt?

  Atbilst!
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«LinStyle®» krāsa: sinepju

 Vispirms nolieciet 
salveti ar labo pusi uz 
leju.

 Pārlokiet salveti 
diagonāli uz pusēm.

 Rullējiet visu salveti 
līdz garajai malai.

 Aplieciet rullīti apkārt 
vārītai olai. Ļaujiet tam 
blīvi pieglausties olai.

 Nostipriniet olu ar 
lentīti vai aukliņu.

 Sarullējiet salveti, 
sākot no smailā gala.

Lieldienu zaķis
Lieldienu zaķa salvetes rullīti viegli izgatavot,  
tas ir elegants un liks pasmaidīt gan bērniem, 
gan pieaugušajiem.

«Youtube» tiešsaistes pamācība. Meklēt:
«Tork LinStyle®»: kā no salvetes salocīt Lieldienu zaķi



8

«LinStyle®» krāsa: kakao… un šampanieša

Smokings
Piešķiriet vakariņu galda klājumam Džeimsa Bonda 
iedvesmotu izskatu. Salocīts, bet nesamaisīts.

«Youtube» tiešsaistes pamācība. Meklēt: 
«Tork LinStyle®»: kā no salvetes salocīt smokingu

 Atkārtojiet 3. darbību ar 
kreiso pusi.

 Lokiet sānus uz aizmu-
guri.

 Lokiet apakšējo galu uz 
aizmuguri.

 Apgrieziet salveti otrādi. 
Nostipriniet locījumu zem 
apkakles.

 Apgrieziet salveti atkal 
otrādi.

 Vispirms pārlokiet salveti 
pa diagonāli.

 Salokiet trīsstūra plato 
malu, lai veidotos josla.

 Apgrieziet salveti otrādi. 
Lokiet labo pusi uz priekšu 
un leju.



 Sāciet salvetes akordeona 
locījumu (to dēvē arī par Z veida 
locījumu).

 Turpiniet locīšanu, kamēr 
visa salvete ir ielocēs.

 Pārlokiet salveti uz pusēm.

 Izveidojiet «vidukli», salokot 
smailo galu sirdsveida formā.

 Nostipriniet formu ar lentīti vai 
aukliņu.

 Vispirms nolieciet salveti ar 
labo pusi uz leju.

Balerīnas kleita
 
Balerīnas kleita piešķir eleganci kāzu svinībās un banketos. 
Tāpat tā lieliski izskatās kombinācijā ar «Smokinga» locījumu.

«Youtube» tiešsaistes pamācība. Meklēt:
«Tork LinStyle®»: kā no salvetes salocīt balerīnas kleitu
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«Tork LinStyle®»  

Linauduma iespaids 
un vienreizlietojamu  
salvešu un galda  
klāšanas piederumu 
priekšrocības
«Tork LinStyle®» ir lieliska izvēle restorāniem, kas 
vēlas piedāvāt viesiem salvetes, kuras pēc izskata 
un taustes atgādina ekskluzīvu galda linaudumu, 
tomēr priekšroku dod vienreizlietojamiem izstrā-
dājumiem. Mūsu augstas kvalitātes «LinStyle®» 
salvetes un galda klāšanas piederumi ir manāmi 
mīkstāki un apjomīgāki par parastajām papīra 
salvetēm, turklāt ar vēl lielāku uzsūkšanas spēju –  
ļaujot efektīvi radīt augsta līmeņa maltītes iespai-
du, kas liks apmeklētājiem atkal atgriezties.
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Lapa
«LinStyle®» salvešu salocīšana lapu 
veidā ir lieliski piemērota vakariņu 
šķīvju dekorēšanai priecīgā vasaras 
tematikas galda klājumā.

«Youtube» tiešsaistes pamācība. Meklēt:
«Tork LinStyle®»: kā no salvetes salocīt lapu

 Atkārtojiet akordeona locījumu, līdz tiek 
sasniegts smailais gals.

 Jūs varat nostipri-
nāt formu, viegli savijot 
galu.

 Pārlokiet plisēto 
salveti uz pusēm (ar lo-
cījumiem uz ārpusi).

 Vispirms pārlokiet salveti pa diagonāli.

 Veidojiet nelielu locījumu no garās 
malas.

 Sāciet salvetes akordeona locījumu (to 
dēvē arī par Z veida locījumu).

«LinStyle®» krāsa: tirkīzzila

«Tork LinStyle®» galvenās priekšrocības
 - Salvetes kalpo visu vakariņu laiku – to garantē īpašs mīkstums un 
izturīgums

 - Biezāki galda klāšanas piederumi aizsargā galdu un uzlabo gaisotni

 - Ietaupiet vērtīgo laiku, izmantojot iepriekš salocītas vai galda 
piederumu kabatiņu salvetes

 - Pieskaņojiet dažādiem gadījumiem un ēdienkartēm plašu klāstu 
salvešu un galda klāšanas piederumu formātu

 - Atspoguļojiet ēdienkartes augsto kvalitāti ar augstvērtīgajiem 
«Tork LinStyle®» izstrādājumiem
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 Vispirms nolieciet 
salveti ar labo pusi uz 
leju. Salokiet labo pusi 
par 1/2.

 Salokiet kreiso pusi 
par 1/2.

 Sāciet salvetes 
akordeona locījumu 
(to dēvē arī par Z veida 
locījumu).

 Turpiniet locīšanu, 
kamēr visa salvete ir 
ielocēs.

 Lai izveidotu 
zvaigznei asas malas, 
lokiet salveti saskaņā 
ar atzīmēm.

 Atkārtojiet šo darbī-
bu abās pusēs.

 Ar pirkstiem 
saspiediet vidusdaļu, 
vienlaicīgi izvēršot 
salvetes malas.

 Salieciet galus 
kopā. Paveikts!

Zvaigzne
 
Ja vēlaties uzlabot savu salvešu locīšanas mākslu un atstāt iespaidu uz 
viesiem, gudri tam izraudzīties zvaigzni.

«Youtube» tiešsaistes pamācība. Meklēt:
«Tork LinStyle®»: kā no salvetes salocīt zvaigzni

«LinStyle®» krāsa: tumšzila
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 Vispirms pārlokiet salveti uz pusēm.

 Vēlreiz pārlokiet salveti uz pusēm.

 Nolokiet labo pusi vertikāli uz leju.

 Atkārtojiet 3. 
darbību ar kreiso 
pusi.

 Apgrieziet salveti 
otrādi, lai asais gals 
būtu vērsts pret 
jums.

 Veidojiet sirdi, 
nolokot stūru malas.

 Apgrieziet salveti 
atkal otrādi.

Sirds
 
Vairojiet mīlestību ar salvetes 
sirds palīdzību. Lieliski piemērota 
romantiskai maltītei vai ģimenes 
vakariņām.

«Youtube» tiešsaistes pamācība. Meklēt:  
«Tork LinStyle®»: kā no salvetes salocīt sirdi

«LinStyle®» krāsa: sarkana
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Piemērots izmērs īstajam gadījumam

Galda klāšanas piederumi visiem gadījumiem 

XL izmēra 
salvete

 - Lielāka salvete, 
kas ļauj veidot 
sarežģītu 
locījumu

Salvete ar 1/4 
locījumu

 - Ērti izmantot 
brokastīm, 
pusdienām vai 
vakariņām

Salvete ar 1/8 
locījumu

 - Vakariņām 
piemērots izmērs, 
iepriekš salocīta, 
lai taupītu laiku

Kokteiļu salvete

 - Lieliski piemērota dzērienu 
un nelielu uzkodu 
pasniegšanai

Galda piederumu 
kabatiņas salvete

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

Galdauta ruļļi

 - kvalitatīvi, 
krāsaini un 
aizsargājoši 
galdauti gariem 
banketa/bufetes 
galdiem.

Galda celiņi

 - kvalitatīvi, 
krāsaini 
galda celiņi 
novietošanai 
galda vidū vai 
«tete-a-tete».

Pārklāji

 - kvalitatīvi, 
krāsaini un 
aizsargājoši 
pārklāji 
četrstūrainiem 
galdiem.

Šķīvja paliktņi

 - kvalitatīvi un 
krāsaini šķīvja 
paliktņi, kas 
aizsargā galdu un 
dekorē galdu, kā 
arī uzlabo gaisotni.

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

 - Vieglākai atvēršanai un 
izstādīšanai
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salvešu lietotāju pa-
mana individualizēto 
iespiedumu*

75%

Reklamējiet savu uzņēmu-
mu un stipriniet tēlu ar indi-
vidualizētiem iespiedumiem
customprint.tork.lv

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

Individualizēts iespiedums

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

Balta

478170 
(1/8 locījums)

«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

Tirkīzzila

478880

Koraļļsārta

478881

Tumšpelēka

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

«Tork LinStyle®» salvetes
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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 salocītas, 
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-
zila

478161

SinepjuBalta

478145

Pistā-
ciju

478163

478148

Tumš-
sar-
kana

478149

Sar-
kana

478162

Oranža

478166

Tumš-
zila

478165

Zilzaļa

478150

Kakao

478169

Tumš-
pelēka

478151

Melna

«Tork LinStyle®» salvetes
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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 • •
Tirkīzzila • •
Oranža • •
Sarkana • • •
Tumšsarkana • • •
Tumšzila • •
Zilzaļa • •
Kakao • • •
Tumšpelēka • •
Melna • • • •

Maksimālais iespiedkrāsu skaits

5 5 4 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.

«Tork LinStyle®» salvetes individualizētam iespiedumam
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474164

Krēm-
krāsa

474162

PelēkaBalta

474161 474166

Tumš-
sarkana

474160

Tumš-
zila

474165

Melna

474404

Krēmkrāsa

474402

PelēkaBalta

474401 474406

Tumš-
sarkana

474400

Tumšzila

474405

Melna

«Tork LinStyle®» galda celiņi 

«Tork LinStyle®» šķīvja paliktņi 

 -Galda celiņi novietošanai  
galda vidū vai «tete-a-tete»

 -Šķīvja paliktņi galda  
aizsargāšanai un  
dekorēšanai

Nosaukums Kvalitāte Kārtu
skaits

Nesalocītas  
loksnes izmērs

G × P (cm)

Gab./pac. Gab./iepak.

«Tork LinStyle®» galda celiņi Premium 1 120 x 40 1 (20 loksnes) 1 x 4 (80 loksnes)

Nosaukums Kvalitāte Kārtu
skaits

Nesalocītas  
loksnes izmērs

G × P (cm)

Gab./pac. Gab./iepak.

«Tork LinStyle®» šķīvja paliktņi Premium 1 30 x 39 100 5 x 100 (500)

474744

Krēm-
krāsa

474742

PelēkaBalta

474741 474746

Tumš-
sarkana

474740

Tumšzila

474745

Melna -Galdauti 
četrstūrainiem galdiem

Nosaukums Kvalitāte Kārtu
skaits

Nesalocītas  
loksnes izmērs

G × P (cm)

Gab./pac. Gab./iepak.

«Tork LinStyle®» pārklāji Premium 1 80 x 80 20 5 x 20 (100)

«Tork LinStyle®» pārklāji 

 -Galdauti gariem  
banketa/bufetes  
galdiem

Nosaukums Kvalitāte Kārtu
skaits

Ruļļa izmērs
G x P (m)

Gab./pac. Gab./iepak.

«Tork LinStyle®» galdauta ruļļi Premium 1 20 x 1.2 1 1 x 2

«Tork LinStyle®» galdauta ruļļi  

474584384745820047458138 47458638 47459038 47458500

«Tork LinStyle®» galda klāšanas piederumi

KrēmkrāsaPelēkaBalta Tumšsarkana Tumšzila Melna



Tork, 
an Essity brand

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
customprint.tork.lv


