„Tork LinStyle®“

Kaip tinkamai parinktos servetėlės
ir stalo serviravimo produktai
gali pagerinti jūsų svečių įspūdžius
„Kaip desertą padaryti
saldesnį?
Užuot naudoję daugiau
cukraus, pabandykite
patiekti jį su koralų
spalvos servetėlėmis“
Linda Lundgren,
Maisto stilistė ir virtuvės šefė

Puota akims
Prabangi vakarienė turėtų pažadinti ne tik
skonio receptorius, bet ir kitus pojūčius – regos
ir lytėjimo. Todėl labai svarbu stalo serviruotė,
medžiagos ir spalvos - net svečių suvokiamam
maisto skoniui.
Nerkime į pasaulį, kur spalvos, stalo serviruotė
ir kūrybiškai išlankstytos servetėlės bet kokia
proga suteikia papildomą labai reikalingą
akcentą.

„LinStyle ®“ spalva: pistacijų

2

Dėklas

Stalo įrankių dėklai iš vakarienės servetėlių – puikus būdas suteikti
dekoratyvinei stalo serviruotei funkcionalumo.
Pamoka Youtube. Paieška: Tork LinStyle ®: kaip išlankstyti iš servetėlės dėklą

Padėkite servetėlę
taip, kad atviras kraštas
būtų nusuktas į dešinę
pusę.

Viršutinį sluoksnį
perlenkite įstrižai per
pusę.

Antrą sluoksnį taip
pat atlenkite įstrižai.
Pakiškite jį po viršutiniu
sluoksniu, palikdami
nedidelę užlaidą.

Trečią sluoksnį taip
pat sulenkite įstrižai.
Pakiškite jį po antru
sluoksniu, palikdami
nedidelę užlaidą.

Apverskite servetėlę
taip, kad atviras kraštas
atsidurtų apačioje ir
kairėje.

Užlenkite 1/3 kairės
servetėlės pusės.

Užlenkite 1/3 dešinės
servetėlės pusės.

Apverskite servetėlę.
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Kaip spalvos veikia maisto skonį?
Ar žinojote, kad spalvos gali turėti didelę įtaką ne tik svečių
nuomonei apie restoraną, bet ir jų jaučiamam patiekalų skoniui ir
aromatui? Suderinus maisto ir servetėlių spalvas, galima geriau
atskleisti patiekalo skonį ir pagerinti bendrą svečių įspūdį.
Norime padėti jums pasinaudoti šia galimybe, tad į savo komandą pasikvietėme
virtuvės šefę ir maisto stilistę Lindą Lundgren. Kaip stiliaus ir skonio ekspertė, ji
konsultuoja aukšto lygio restoranus, tarptautines maisto pramonės bendroves ir
gastronomijos žurnalus. Linda Lundgren naudojo keturių naujausių „Tork LinStyle®“
spalvų servetėles ir sukūrė patiekalus, geriausiai derančius prie šių servetėlių.

Garstyčių spalva
„Geltona puikiai dera prie žalių
patiekalų, nes abi šios spalvos
yra šiltos. Tai harmoningas,
salotų šviežumą išryškinantis
derinys.“

Koralų spalva
„Koralų spalvos servetėlės
padeda išryškinti saldumą ir
išbaigtumą, kuris reikalingas
išties įspūdingam desertui.“

Turkio spalva
„Turkio spalva pagyvina
geltoną ir mažina sūrumą,
naujai atskleidžia tradicinius
patiekalus, pavyzdžiui,
kepsnio bulvytes.“

Antracito spalva
„Tamsus pilkas atspalvis
elegantiškai išryškina šviesių
spalvų patiekalus, pavyzdžiui,
makaronus su moliuskais,
suteikia kreminio tirštumo
pojūtį tiek skanaujant, tiek
vizualiai.“
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Teisingas pasirinkimas
Gražus maisto ir servetėlės derinys tikrai padės sukurti išskirtinį patiekalą, todėl verta truputį paeksperimentuoti, kol rasite tinkamą spalvą.

Šampano, garstyčių, oranžinė
Geltona sustiprina aštrų skonį, todėl tinka prie žuvies ir jūros gėrybių; šilta
spalva gražiai dera prie žalios spalvos, pavyzdžiui, šviežių daigų ir salotų.

Hmm...

Pistacijų, kalnų pušų žalumo
Žalia dera su geltonais patiekalais, nes abi spalvos šiltos ir turi tokių pat
pigmentų, tad žalios servetėlės pagyvins, pavyzdžiui, karį ar žuvienę su
šafranu.

Raudona, burgundiška, koralų
Raudona ir rausva mažina kartumą, patiekalai atrodo saldesni. Šios spalvos puikiai dera prie desertų, ypač išryškina braškes ir raudonos spalvos
garnyrą.

Ne.

Vidurnakčio mėlynumo, turkio
Mėlyna mažina patiekalų sūrumą, išryškina geltoną ir oranžinę kaip
kontrastuojančias spalvas, gražiai atrodo prie indiško maisto, skrudintų
bulvyčių, Béarnaise padažo ir kt.
Gal?
Balta, kreminė, biskvito, pilka
Balta ir kitos gana neutralios spalvos puikiai tinka prie raudonų padažų,
jautienos ir pomidorų – ryškių spalvų maisto, kuris pats savaime krenta į
akis.

Juoda, kakavos, antracito
Tamsesnės spalvos sukuria prabangų kontrastą šviesiai stalo serviruotei ir
maistui, suteikia sodrumo šviesių spalvų maistui, pavyzdžiui, Viduržemio
jūros virtuvės patiekalams.
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Tinka!

Velykinis zuikis
Iš servetėlės išlankstytas Velykų zuikis –
lengvai sukuriama ir elegantiška stalo
puošmena, ji pralinksmins ir vaikus, ir
suaugusiuosius.
Pamoka Youtube. Paieška: Tork LinStyle ®: kaip išlankstyti iš
servetėlės velykinį zuikį

Pirmiausia servetėlę
padėkite gerąja puse
žemyn.

Perlenkite servetėlę
per pusę įstrižai.

Pradėdami nuo
smaigalio, sukite servetėlę į vamzdelį.

Susukite visą servetėlę.

Apvyniokite vamzdelį aplink virtą kiaušinį.
Tvarkingai prispauskite.

Suriškite kaspinėliu
arba virvele.

„LinStyle ®“ spalva: garstyčių
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„LinStyle®“ spalva: kakavos…

ir šampano

Smokingas
Suteikite vakarienės stalui Džeimso Bondo įkvėptą
įvaizdį. Sulankstyti, ne sumaišyti.
Pamoka Youtube. Paieška: Tork LinStyle ®: kaip išlankstyti iš servetėlės smokingą

Pakartokite 3 žingsnį su
kaire puse.
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Kraštus atlenkite atgal.

Pirmiausia servetėlę
perlenkite įstrižai.

Suformuokite juostelę
užlenkdami ilgąją trikampio
kraštinę.

Apatinį kraštą atlenkite
atgal.

Apverskite servetėlę.
Įtvirtinkite klostę po apykakle.

Apverskite servetėlę.
Dešinę servetėlės pusę
nulenkite žemyn.

Apverskite servetėlę.

Balerinos suknelė
Balerinos suknelė suteiks žavesio ir vestuvių stalui, ir kitoms
vakarienėms. Puikiai tinka derinti su smokingo forma išlankstytomis servetėlėms.
Pamoka Youtube. Paieška: Tork LinStyle ®: kaip išlankstyti iš servetėlės balerinos
suknelę

Pirmiausia servetėlę padėkite
gerąja puse žemyn.

Pradėkite lankstyti servetėlę
armonikėle (kitaip vadinama Z
lankstymu).

Sulankstykite visą servetėlę.

Perlenkite servetėlę per pusę.

Suformuokite „liemenį“ sulenkdami smaigalį širdies forma.

Sutvirtinkite formą kaspinėliu
arba virvele.

„Tork LinStyle®“
Tekstilės pojūtis ir
vienkartinių servetėlių
ir stalo serviravimo
produktų privalumai
„Tork LinStyle®“ yra puikus pasirinkimas
restoranams, kai norima sukurti prabangos
įspūdį ir tekstilės pojūtį, tačiau naudoti
vienkartinius produktus. Mūsų „Premium“
kokybės „LinStyle®“ servetėlės ir stalo
serviravimo produktai yra gerokai švelnesni ir
standesni už įprastus popierinius produktus,
puikiai sugeria, todėl tinka kuriant aukšto lygio
aplinką, dėl kurios svečiai norės atvykti vėl.
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Lapas
Iš „LinStyle ®“ servetėlių išlankstyti
lapai puikiai tinka vakarienės lėkštėms
dekoruoti kuriant linksmą vasarišką
serviruotę.
Pamoka Youtube. Paieška: Tork LinStyle ®: kaip
išlankstyti iš servetėlės lapą

Pirmiausia servetėlę perlenkite įstrižai.

Šiek tiek užlenkite ilgąjį servetėlės
kraštą.

„LinStyle ®“ spalva: turkio

Pagrindiniai „Tork LinStyle®“
privalumai

Pradėkite lankstyti servetėlę armonikėle
(kitaip vadinama Z lankstymu).

Lankstykite armonikėle, kol pasieksite
smaigalį.

-- Servetėlės itin minkštos ir patvarios, todėl jų užtenka visai vakarienei
-- Storesni stalo serviravimo produktai saugo stalą ir gražiau atrodo
-- Jau sulankstytos servetėlės ir stalo įrankių vokeliai padeda taupyti
laiką
-- Platus servetėlių ir stalo serviravimo produktų asortimentas lengvai
pritaikomas įvairioms progoms ir įvairiems meniu
-- „Premium“ išvaizdos ir pojūčio servetėlės „Tork LinStyle®“ rodo
aukštą jūsų meniu lygį

Suklostuotą
servetėlę perlenkite
per pusę (klostėmis į
išorę).

Švelniai susukdami
galiuką užfiksuosite
lapo formą.
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„LinStyle®“ spalva: vidurnakčio mėlynumo

Žvaigždė
Jei norite pasiekti servetėlių lankstymo meno aukštumas ir padaryti
įspūdį svečiams, išlankstykite šią žvaigždę.
Pamoka Youtube. Paieška: Tork LinStyle ®: kaip išlankstyti iš servetėlės žvaigždę
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Pirmiausia servetėlę padėkite gerąja
puse žemyn. Užlenkite
1/2 dešinės servetėlės
pusės.

Užlenkite 1/2 kairės
servetėlės pusės.

Pradėkite lankstyti
servetėlę armonikėle
(kitaip vadinama Z
lankstymu).

Sulankstykite visą
servetėlę.

Kad suformuotumėte žvaigždės
smaigalius, servetėlę
sulankstykite pagal
linijas.

Tą patį pakartokite
iš abiejų pusių.

Suspauskite pirštais vidurinę dalį, kartu
išskleisdami servetėlės
kraštus.

Sujunkite galus.
Sulankstyta!

Širdutė
Skleiskite meilę su širdute, išlankstyta iš servetėlės. Puikiai tinka
romantiškai arba šeimos vakarienei.

Pirmiausia servetėlę perlenkite per pusę.

Pamoka Youtube. Paieška: Tork LinStyle ®:
kaip išlankstyti iš servetėlės širdutę

„LinStyle ®“ spalva: raudona

Dar kartą perlenkite servetėlę per pusę.

Dešinę pusę nulenkite vertikaliai.
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Pakartokite 3
žingsnį su kaire
puse.

Servetėlę apverskite ir atsukite
smaigalį į save.

Užlenkdami galiukus suformuokite
širdutę.

Apverskite servetėlę.
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Tinkamas dydis kiekvienai progai
XL servetėlės
-- Didesnė
servetėlė,
galima lankstyti
sudėtingesniais
būdais

1/4 lankstymo
servetėlės

1/8 lankstymo
servetėlės

-- Patogios
pusryčiams,
pietums ar
vakarienei

-- Vakarienės
dydžio, jau
sulankstytos
(taupo laiką)

Stalo įrankių
vokeliai servetėlės
Kokteilių servetėlės
-- Puikiai tinka patiekiant
gėrimus ir mažus
užkandžius

-- Labai tinka lauko
restoranams,
viduje esantys
stalo įrankiai
prilaiko servetėlę

„Tork Easy
Handling®“ dėžė
(1/4 ir 1/8 lankstymo
vakarienės
servetėlėms)
-- Lengviau atidaryti ir
laikyti

Stalo produktai, tinkami kiekvienai serviruotei
Staltiesės ritiniai

Staltiesės

-- Kokybiškos,
spalvingos
apsauginės
staltiesės ilgiems
banketų /
švediškiems
stalams.

-- Kokybiškos,
spalvingos
apsauginės
staltiesės
kvadratiniams
stalams.

Stalo takeliai

Padėklai

-- Kokybiški,
spalvingi stalo
takeliai, klojami
stalo centre arba
kitose vietose.

-- Kokybiški ir
spalvingi padėklai
saugo ir puošia
stalą, padeda
sukurti gražią
aplinką.
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Reklamuokite savo įstaigą
ir sustiprinkite įvaizdį su
individualizuotais atspaudais

customprint.tork.lt
Individualizuoti atspaudai

Suasmeninkite patirtį ir sudominkite
savo svečius servetėlėmis su
individualizuotais atspaudais

75%
servetėlių naudotojų
pastebi atspaudus*

*R
 emiantis „Intermetra Business & Market research
Group“ atliktais rinkos tyrimais (2012)

18

„Tork LinStyle®“ servetėlės

„Tork LinStyle®“ XL vakarienės servetėlės, 1/4 ir 1/8 lankstymo

Pavadinimas

--Didesnė servetėlė, galima
lankstyti sudėtingesniais
būdais

Balta

Balta

478883
(1/4 lankstymo)

478170
(1/8 lankstymo)

Kokybė

Sluoksnių
skaičius

Lankstymas

Servetėlės dydis
Vnt./
(išlankstytos)
pakuotėje
I x P (cm)

Vnt./dėžėje

„Tork LinStyle®“ XL vakarienės servetėlės

„Premium“

1

1/4

48x48

25

12 × 25 (300)

„Tork LinStyle®“ XL vakarienės servetėlės

„Premium“

1

1/8

48x48

50

6 x 50 (300)

„Tork LinStyle®“ vakarienės servetėlės, 1/4 lankstymo
--Patogios pusryčiams,
pietums ar vakarienei

Balta

Pilka

Biskvito

Koralų

Kreminė

Šampano

Garstyčių

Pistacijų

Turkio

478711

478728

478874

478881

478713

478712

478859

478876

478880

Oranžinė

Raudona

Burgundiška

Vidurnakčio
mėlynumo

Kalnų pušų
žalumo

Kakavos

Antracito

Juoda

478851

478854

478855

478856

478847

478727

478882

478726

Pavadinimas

„Tork LinStyle®“ vakarienės servetėlės

Kokybė

Sluoksnių
skaičius

Lankstymas

Servetėlės dydis
(išlankstytos)
I x P (cm)

Vnt./
pakuotėje

Vnt./dėžėje

„Premium“

1

1/4

39 × 39

50

12 × 50 (600)

19

„Tork LinStyle®“ servetėlės

„Tork LinStyle®“ vakarienės servetėlės, 1/8 lankstymo
--Vakarienės dydžio,
jau sulankstytos
(taupo laiką)

Pavadinimas

Kokybė

„Tork LinStyle®“ vakarienės servetėlės

Balta

Pilka

Biskvito

Koralų

Kreminė

Šampano

Garstyčių

Pistacijų

Turkio

478145

478168

478167

478160

478146

478147

478161

478163

478164

Oranžinė

Raudona

Burgundiška

Vidurnakčio
mėlynumo

Kalnų
pušų
žalumo

Kakavos

Antracito

Juoda

478162

478149

478148

478166

478165

478150

478169

478151

Sluoksnių Lankstymas Servetėlės dydis
Vnt./
skaičius
(išlankstytos) pakuotėje
I x P (cm)

„Premium“

1

1/8

39 × 39

50

Vnt./dėžėje

12 × 50 (600)

„Tork LinStyle®“ stalo įrankių vokeliai-servetėlės
--Labai tinka lauko
restoranams, viduje
esantys stalo įrankiai
prilaiko servetėlę
Pavadinimas

„Tork LinStyle®“ stalo įrankių vokeliai-servetėlės

Balta

Kreminė

Šampano

Raudona

Burgundiška

Kakavos

Juoda

477227

477228

477229

477232

477231

477235

477238

Balta

Juoda

478152

478158

Kokybė

Sluoksnių
skaičius

Lankstymas

Servetėlės dydis
(išlankstytos)
I x P (cm)

Vnt./
pakuotėje

Vnt./dėžėje

„Premium“

1

Įrankių vokelis-servetėlė

40 × 39

60

6 × 60 (360)

„Tork LinStyle®“ kokteilių servetėlės
--Puikiai tinka
patiekiant gėrimus
ir mažus užkandžius
Pavadinimas

„Tork LinStyle®“ kokteilių servetėlės
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Kokybė

„Premium“

Sluoksnių Lankstymas Servetėlės dydis
Vnt./
skaičius
(išlankstytos) pakuotėje
I x P (cm)
1

1/4

23 × 23

150

Vnt./dėžėje

10 × 150 (1500)

„Tork LinStyle®“ servetėlių asortimentas individualizuotiems atspaudams

„Tork LinStyle®“ vakarienės servetėlės, įrankių vokeliai - servetėlės ir kokteilių servetėlės
Spalva

Balta
Pilka
Biskvito
Koralų
Kreminė
Šampano
Garstyčių
Pistacijų
Turkio
Oranžinė
Raudona
Burgundiška
Vidurnakčio mėlynumo
Kalnų pušų žalumo
Kakavos
Antracito
Juoda

Vakarienės servetėlės
1/4 lankstymo
(12×100)

Vakarienės servetėlės
1/8 lankstymo
(12×100)

Stalo įrankių
vokeliai - servetėlės
(6×60)

Kokteilių servetėlės
1/4 lankstymo
(10×150)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

5

5

•
•

•
•

•
•

•

Maks. spausdinamų spalvų kiekis
4

3

Minimalus užsakomų servetėlių arba įrankių vokelių kiekis
4 800 vnt./ 4 dėžės

4 800 vnt./ 4 dėžės

4 320 vnt./ 12 dėžių

12 000 vnt./ 8 dėžės
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„Tork LinStyle®“ stalo serviravimo produktai

„Tork LinStyle®“ staltiesės ritiniai
--Staltiesės ilgiems
banketų /
švediškiems stalams
Pavadinimas

Kokybė

„Tork LinStyle®“ staltiesės ritiniai

Balta

Pilka

Kreminė

Burgundiška

Vidurnakčio
mėlynumo

Juoda

474581

474582

474584

474586

474590

474585

Sluoksnių Ritinio ilgis x plotis
skaičius
(m)

„Premium“

1

Vnt./pakuotėje

Vnt./dėžėje

1

1x2

20 x 1.2

„Tork LinStyle®“ staltiesės
--Staltiesės
kvadratiniams stalams
Pavadinimas

„Tork LinStyle®“ staltiesės

Balta

Pilka

Kreminė

Burgundiška

Vidurnakčio mėlynumo

Juoda

474741

474742

474744

474746

474740

474745

Kokybė

Sluoksnių
skaičius

Dydis
I x P (cm)

Vnt./pakuotėje

Vnt./dėžėje

„Premium“

1

80 x 80

20

5 x 20 (100)

„Tork LinStyle®“ stalo takeliai
Balta

Pilka

Kreminė

Burgundiška

Vidurnakčio
mėlynumo

Juoda

474161

474162

474164

474166

474160

474165

--Stalo takeliai, klojami stalo
centre arba kitose vietose
Pavadinimas

„Tork LinStyle®“ stalo takeliai

Kokybė

Sluoksnių
skaičius

Dydis
I x P (cm)

Vnt./pakuotėje

Vnt./dėžėje

„Premium“

1

120 x 40

1 (20)

1 x 4 (80)

„Tork LinStyle®“ padėklai
--Padėklai saugo ir
puošia stalą
Pavadinimas

„Tork LinStyle®“ padėklai

Balta

Pilka

Kreminė

Burgundiška

Vidurnakčio mėlynumo

Juoda

474401

474402

474404

474406

474400

474405

Kokybė

Sluoksnių
skaičius

Dydis
I x P (cm)

Vnt./pakuotėje

Vnt./dėžėje

„Premium“

1

30 x 39

100

5 x 100 (500)
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Kuo dar galėtume padėti?
Susitikime pasikalbėti
apie jūsų poreikius.
www.tork.lt
+370 5 268 3455
torklt@essity.com
Tork Lithuania
customprint.tork.lt

Tork,
an Essity brand

