
KANSANHUOLTOMINISTERI

Helsinki, 21. 1. 1945.

RAVINTOLAKORTIT

Ravintolakortteja, jotka ovat voimassa 1. 2.—
31. 5. 1945, on edelleenkin neljää lajia, nimittäin
I-ravintolaleipäkortti, H-ravintolarasvakortti, M-ra-5-
vintolamaitokortti ja R3-ravintolalihakortti, ja on
niiden vomassaoloaika merkitty kortteihin. Nämä
kortit eivät kelpaa kauppaliikkeissä.

Ravitsemisliikkeiden tulee huolehtia siitä, että
ravintolakortteja on liikkeen hallussa vaihtoa var-
ten koko edellämainitun neljän kuukauden ajan.

Ravintolakorttien vaihto ravitsemisliikkeissä.
Kansanhuoltolautakunnalta saatuja ravintola-

kortteja saadaan ravitsemisliikkeissä luovuttaa var-
sinaisten ostokorttien kuponkeja vastaan seuraa-
vasti :

I-ravintolaleipäkortti.
I-kortti, jossa on 60 kappaletta 25 gramman

kuponkeja — joten se edustaa 1 % kilon vilja-
tuotemäärää — saadaan luovuttaa Ar , A 2-, B-, C-,
D- tai E-leipäkortin kulmassa olevan kalenterikuu-
kauden viittä (5) alleviivaamatonta (tai alleviivat-
tua) kokokuponkia vastaan, silloin kun leipäkoriin
kokokupongilla jaettava määrä, vastaa 300 grammaa
viljatuotteita. Kokokupongin sijasta saadaan irroit-
taa kuusi (6) alieviivaamatonta (tai alleviivattua)
tähtikuponkia. Irroitettavat kupongit saavat olla
x:llä varustettuja tai ilman sitä.

R 3-ravintolalihakortti.

Kupongit on pyrittävä irroittamaan niin, että
leikataan mahdollisimman monta kuponkia yhdessä,
mutta irroittaa saadaan myös erikseen leikattavia
kuponkeja.

Jos koko- ja tähtikupongeilla luovutettava vilja-
tuotemäärä muuttuu pienemmäksi, on leipäkor-
teista irroitettava kuponkeja niin paljon enemmän,
että irroitetut kupongit vastaavat I-kortin edusta-
maa 1 1/2 kilon viljatuotemäärää.

H-ravintolarasvakortti.
H-kortti, jossa on 50 kappaletta 5 gramman ku-

ponkeja, — joten se edustaa 250 gramman rasva-
määrää —, saadaan luovuttaa yhtä F x-, F 2-, Gr
tai G2 -kortin kulumassa olevan kalenterikuukauden
voimassa olevaa kuponkia vastaan, silloin kun mai-
nittujen korttien yhdellä kupongilla jaetaan 250
grammaa ravinto- ja ruokarasvaa.

Jos tämä jakelumäärä muuttuu pienemmäksi, 011
H-kortista, ennenkuin se saadaan luovuttaa, irroi-
tettava kuponkeja niin paljon, että korttiin jää
jäljelle varsinaisen rasvakortin yhdellä kupongilla
jaettavaa rasvamäärää vastaava kuponkimäärä.

M5-ravintolamaitokortti.
M5-kortissa on 10 kpl. 1 dl:n maitokuponkeja.
M 5-kortteja saadaan luovuttaa 2 kpl. Mx-kortin

yhtä tilauskuponkia ynnä koko sitä vastaavaa tar-
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kistuskuponkimäärää vastaan, silloin kun
tilla jaettava maitomäärä vastaa 2 dl kuorimatonta
maitoa päivässä.

Jos Mx-kortilla jaettava annos muuttuu, anne-
taan yksi M5-kortti edellä mainitulla tavalla kuta-
kin 1 dl:n päivittäin jaettavaa maitomäärää koh-
den (kuorimattomaksi maidoksi laskettuna).

Kahta M2 -kortin tilauskuponkia ynnä koko niitä
vastaavaa tarkistuskuponkimäärää vastaan saadaan
luovuttaa kuusi (6) kpl. M5-kortteja. (Yhtä M -

kortin tilauskuponkia vastaan ei M5-kortteja saada
luovuttaa.)

Yhtä M4-kortin tilauskuponkia ja vastaavia tar-
kistuskuponkeja vastaan saadaan luovuttaa 3 kpl.
M5-kortteja ja yhtä Sx-kortin tilauskuponkia ja
vastaavia tarkistuskuponkeja vastaan 1 kpl. M -

kortteja.
Ravitsemisliike ei saa luovuttaa M5-kortteja

M3-kortin tilauskuponkeja vastaan, vaan voidaan
tällainen vaihto suorittaa ainoastaan kansanhuolto-
lautakunnassa.

R 3-kortti, jossa on 20 kpl. 20 pennin kupon-
keja, — joten se edustaa 4 markan lihamäärää —,

saadaan luovuttaa kahta R x- tai R 2-kortin kulu-
massa olevan jakelukauden voimassa olevaa kupon-
kia vastaan, silloin kun R x - ja R2 jldhakortin yhdellä
kupongilla jaetaan 2 markan arvosta lihaa. Kun
mainittujen korttien yhdellä kupongilla jaetaan
4 markan arvosta lihaa, saadaan R3 -kortti luovuttaa
yhtä Rx- tai R2-kortin voimassa olevaa kuponkia
vastaan.

R3 -kortteja saadaan luovuttaa R r ja R-kort-2-
tien voimassa olevia erikoiskuponkeja vastaan
ainoastaan, mikäli se on sallittu kansanhuoltominis-
teriön antaman tiedoituksen mukaan.

Ravintolakorttien vaihto kansanhuoltolauta-
kunnissa.

Ravitsemisliike saa luovuttaa ainoastaan koko-
naisia ravintolakortteja (paitsi edellä H-kortin yh-
teydessä mainitussa tapauksessa). Mikäli vaihto
ei voi tapahtua edellä selostettujen määräysten
mukaisesti, on asianomaista henkilöä kehoitettava
suorittamaan vaihto paikallisessa kansanhuoltolauta-
kunnassa.

Tilitykset kansanhuoltolautakunnalle .

Ne varsinaisten leipä-, rasva-, maito- ja liha-
korttien kupongit, joita vastaan ravintolakortteja
on luovutettu, on ravitsemisliikkeiden kalenteri-
kuukausittain toimitettava, paikalliselle kansanhuol-
tolautakunnalle.
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