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Folkförsörjningsministeriets beslut
om prisförteckning för förplägningsrörelser.

Utfärdat i Helsingfors den 29 oktober 1945.

Folkförsörjningsministeriet har i överensstämmelse med pris-
och lönerådets beslut och med stöd av 2 och 3 §§ statsrådets
beslut den 21 maj 1941 om reglementering av mat och för-
friskningar, som serveras i förplägningsrörelser, samt prisen på
dem och statsrådets beslut den 15 mars 1945 om reglering av
pris och avgifter beslutat'

1 §

Med förplägningsrörelser avses i detta beslut förutom egent-
liga restauranger, matserveringar, personal- och arbetsplatskost-
håll samt kaféer, även all i samband med hotell, resandehem,
natthärbärgen, pensionat och klubbar eller annars mot betal-
ning till allmänheten försiggående servering av mat och för-
friskningar.

2 §

I förplägningsrörelse må servering av mat och förfriskningar
icke ske, innan rörelsen erhållit i 6 § avsedd bekräftelse på att
den tillhör någon av de i följande positionsförteckning och
nedan i 5 § nämnda prissättningsgrupperna. Rörelse må icke
utan tillstånd av folkförsörjningsministeriet tillämpa högre än
för densamma fastställd prissättningsgrupps pris.



Positionsförteckning.

Använda förkortningar: cl = centiliter, g
mera., rv = råvikt, s. k. = så kallad, sk.kl.
vikt som tillredd.

gram, kg = kilogram, mk = mark,
skatteklass, st. = stycken, ung. = i

Position

i Nöt-, häst- och älgkött:

Prissättningsgrupp

1. Låda : ■Förklaring: 50 g kött rv, vid användning av
konstköttprodukt 25 g. Dessutom potatis eller
rotfrukter, varvid portionens vb ung. 350 g,
eller kål, varvid portionens vb är ung. 300 g.
Vid användning av konstköttprodukter 2 å
3 g torrt blodplasma.

2. Sjömansbiff, ragu, kalops, stuvning och kokt
kött med specialsås, färs, bitoks, bullar, biff,
kotlett och övriga anrättningar av målet och
konstkött
Förklaring: a) sjömansbiff: 75 g kött rv och
potatis. Portionens vb ung. 350 g.
b) ragu: 75 g kött rv, som brynes styckat i små
bitar och jämte därvid erhållet och avrett stek-
spad gräddas tillsammans med olika kokta rot-
frukter (morötter, kålrötter) eller grönsaker

12 3 4 5 1 6

(gurkor), som skurits i ung. 75 g:s bitar. Por-
tionens vb 300 g. Som tillägg potatis.
c) kalops: på samma sätt som ragu, men utan
rotfrukter. Portionens vb 250 g. Som tillägg
potatis.
d) stuvning: 75 g kött rv samt potatis och rot-
frukter. Portionens vb ung. 35Ö g.
e) kokt kött: 75 g kött rv, specialsås (peppar-
rots-, dill-, gurk- m.m.) 10 cl samt potatis.
f) bullar, biffar mil. s.k. utdrygade kötträtter
tillredas av målet kött, som utdrygningsämne
kokt potatis eller rotfrukter och som bindnings-
ämne spannmålsprodukter. Kött 75 g rv, ut-
drygningsämne 75 g med vätska. Portionens rv
minst 150 g eller vb ung. 120 g. Vid använd-
ning av konstköttprodukter kött 25 g rv och
2 å 3 g torrt blodplasma samt så mycket ut-
drygningsämne, att portionens rv är minst
150 g. Till utdrygade portioner i denna grupp
skall dessutom givas 7 % cl sås* potatis samt
minst 15 g av något av följande tillägg: röd-
betor, morötter, gurkor, kål, syltlök, bönor,
lingon eller annat härmed jämförbart tillägg.

3. Kåldolmar, stroganoff, gulasch
Förklaring: a) kåldolmar: se pos. 2 f utdrygade
portioner. Portion 2 st. 350 gry (ung. 300 g vb),
dessutom sås 7 % cl och potatis,
b) stroganoff och gulasch: kött 75 g rv. Por-
tionens vikt minst 225 vb (ung. 20 cl), tillägg
potatis.

22: —

4. Ovan i position 2 f nämnda s.k. utdrygade mat-
rätter med undantag av färs, samt i position 3
nämnda maträtter, som på beställning
särskilt tillredas (å la carte)
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Position Prissättningsgrupp
1\213! 4 : 5 I 6

Förklaring: köttets andel i portionen som i
position 2, men blott 50 g rv utdrygningsämne
per portion, varför dess rv är 125 g, vb ung.
100 g. Som tillägg potatis samt minst två av
de i position 2 f i samband med utdtygade por-
tioner nämnda tilläggen.

5. Panna, som på beställning särskilt till-
redes (å la carte)
Förklaring: med panna avses portion, variingår
75 g rv kött, antingen som helkött såsom i posi-
tion 3, ellerutdrygat såsom i position 4 är nämnt
och vari dessutom ingår 125 g vb stekt potatis
(såsom brynt eller fransk potatis) eller stuvad
(såsom skånsk och på samma sätt tillredd po-
tatis) samt ett slag å 30 g vb av envar av föl-
jande tre grupper:
A. rotfrukter: rödbetor, morötter, kål eller kål-

rot.

46: — i 41:50 38:50 34:50 34:50 31:

B. grönsaker: gurka, tomat, svartrot, lök, sel-
leri eller bönor.

C. sylt, andra sallader, makaroner, ärter elles
svamp. Dessutom 7%- cl sås. Portionenr
vikt 400 g vb.

6. Priset för ovan i positionerna 4 eller 5 nämnda
samt även andra med dem jämförliga kött-
portioner, som på beställning särskilt
tillredas (a la carte) och för vilka dessutom
använts en kräftstjärt eller 25 g sparris eller
stuvning av adelsvamp (stensopp, champinjo-
ner eller murklor), får ökas med 13:— 11:50 111:50 ! 10:50 10:—

7

7. Stek av nötkött (helkött)
Selitys: kött 75 g vb och potatis. Som tillägg
25 g lingon, morot, gurka, rödbeta eller något
därmed jämförbart samt minst 5 cl sås.

8. Biff av nötkött (helkött)
Förklaring: 125 g rv ryggstycke eller stek samt
potatis och vid stekningen bildad sås. Som
tillägg 25 g brynt lök, gurka, tomat, svamp,
rödbeta eller därmed jämförbart. Tillredes på
beställning (å la carte) i I—61 —6 prisgrupperna.

31:50

Kalvkött:
11. Stuvning, ragu, stroganoff, gulasch, kalops,

kokt kött med specialsås och färs samt övriga
anrättningar av målet och konstkött
Förklaring: samma som för position 2 och 3.

12. Någon av de förenämnda anrättningarna av
målet kött samt stroganoff och gulasch, till-
redda på beställning (åla carte)

13. Kalvaladåb

9:

Förklaring: kött 50 g rv, portionens vb 100 g.
Som tillägg potatis, 5 cl ättiks- eller skarpsås
samt 15 g av något av följande tillägg: rödbetor,
gurka, kål, syltlök eller annat därmed jämför-
bart tillägg.

14. Panna, tillredd på beställning (åla
carte)
Förklaring: samma som för position 5.

15. Stek av kalvkött (helkött)
Förklaring: samma som för position 7.

16. Biff av kalvkött (helkött)
Förklaring: samma som för position 8.

17. Kalvkotlett
Förklaring: helkött 150 g rv (med ben). Till-
ägg samma som ovan för position 8. Till-

8
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Position Prissättning 8 g r u p p

redes på beställning (å la carte) i I—6
prisgrupperna.

Svinkött :

21. Låda, kroppkaka, fläskpannkaka
Förklaring: a) låda, samma som för lådan i
position 1.
b) kroppkaka: kött 50 g rv, utdrygningsämne
potatis och bindningsämne spannmålsproduk-
ter. Portionens vb minst 160 g.
c) fläskpannkaka: kött 50 g rv och 50 g mjöl.
Portionens Vb minst 150 g.

22. Stuvning, aladåb, fläsksås, fläsk- och potatis-
panna och utdrygad anrättning av målet kött
Förklaring: a) stuvning: samma som för posi-
tion 2.
b) aladåb: kött 50 g rv, vb minst 100 g. Som
tillägg potatis samt 15 g av något av följande
tillägg: rödbetor, kål, syltlök eller annat därmed
jämförbart tillägg.
c) fläsksås: kött 75 g rv, avredes med mjöl.
Portionens vb 200 g (ung. 20 cl). Som tillägg
potatis.
d) fläsk- och potatispanna: kött 75 g rv. Por-

tionens vb ung. 300 g.
e) anrättning av målet kött: samma som i po-
sitionen 2f.

23. Anrättning av målet kött, särskilt tillredd på
beställning (åla carte) 28: -
Förklaring: samma som för position 4.

20: -18:-

24. Panna, särskilt tillredd på beställning
(å la carte)
Förklaring: samma som för position 5.

25. Grisbiff (nelkött)
Förklaring: kött 126 g rv ryggstycke eller stek
och potatis samt vid stekningen bildad sås.
Som tulägg 25 g gurka, ärter, rödbeta, morot,
makar oner eller därmed jämförbart. TiUrede,
på beställning (å la carte) i I—6 pris-
grupperna.

26. Griskött ett
Förklaring: helkött 150 gry (med ben) och
potatis samt vid stekningen bildad sås. För-
klaringen i övrigt samma som för position 25.

27. Skinka .-

Förklaring: helkött 100 g vb och potatis. Som
tillägg 25 g makaroner, ärter eller rödbeta.
Såsom sås det vid stekningen avskilda fettet.

Fårkött:

31. Får ikål, stuvning, kalops, dillkötteller därmed
jämförbar annan med specialsås tillredd por-
tion och ragu samt anrättning av målet kött

Förklaring: a) får ikål och stuvning: kött 75 g
rv samt kål och potatis. Portionens vb ung.
350 g.
b) ragu: kött 75 g rv, kokta olika slags rot-
frukter 75 g vb, dessutom vid stekningen upp-
kommen sås, som avretts med mjöl. Portio-
nens vb 300 g, därtill potatis.
c) anrättning av målet kött: samma som i
positionen 2 f.
d) kalops: lika som ragu, men utan rotfrukter.
Portionens vikt vb 250 g. Som tillägg potatis.

7 8
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Position Prissättningsgrupp

32. Lammkotlett, tillredd särskilt på beställ-
ning (å la carte)
Förklaring: samma som för position 17.

33. Panna, särskilt tillredd på beställning
(a la carte)
Förklaring: samma som för position 5.

Renkött:
För förplägmngsrörelser i Uleåborgs och Lapp-
lands län utfärdar folMörsörjningsministeriet
särskilt beslut angående användning av renkött.

Biandkött :

51. Blodpalt och -pudding samt låda, tillredd av
utom reglementeringen stående inälvor
Förklaring: a) blodpalt och -pudding: spann-
målsprodukter 50 g. Portionens vb 275 g.
Tillägg lingon eller dylikt 15 g.
b) av inälvor tillredd låda: inälvor 100 g rv
och potatis. Portionens vb minst 350 g.

52. Panna, för vilken använts tunga, njure, lever,i
korv eller därjämte i positionerna 5,14, 24 och
33 nämnda köttsorter, särskilt tillredd på b e-
ställning (a la carte)
Förklaring: pannan tillredes enligt anvisnin-
garna i position 5 med beaktande av att för
panna, tillredd av tunga, korv ellernjure, 100 g
rv av dessa skall användas. Om för pannan
användas flere sådana slag av kött och kött-
förädlingsprodukter, för vilka köttkuponger
skola fordras, böra de tillsammans utgöra 75 g
rv, och köttkuponger skola avskiljas enligt den

köttkvalitet, som mest använts iportionen, på
sätt vilket-förutsattes i av folkförsörjnings-
ministeriet fastställd tabell.

53. Outdrygad ellerutdrygad portion av biandkött
eller inälvor, utdrygad leverrätt, leverstroga-
noff och leverlåda
Förklaring: a) utdrygad portion av biandkött,
inälvor och lever samma som i position 2f.
b) leverstroganoff, samma som i position 3 b.
c) outdrygad portion av blahdkött eller inälvor

' (pyttipanna eller därmed jämförbara), kött
eller inälvor 50 g vb samt potatis eller rotfruk-
ter. Portionens vb 350 g jämte sås.
d) leverlada, 50 g lever rv. Dessutom 50 g
spannmålsprodukter. Portionens vb 350 g.

54. Njure eller tunga, helt' av kött, samt med ut-
drygat kött fylld potatis, kålrot, rödbeta, röva
eller med dem jämförliga, samt av potatisdeg
formad och på förenämnda sätt fylld potatis
(potatismunkar)
Förklaring: a) njure eller tunga 100 g rv och
potatis samt 7 % cl sås. b) för fylld portion
skäll användas kött 50 g rv och utdrygnings-
ämne 50 g rv. Portionens vb 250 g, vartill
kommer grönsaksstuvning eller därmed jäm-
förbar 100 g samt 7 % cl sås.

55. Förenämnda fyllda portioner, för vilka i stället
för rotfrukter används tomater, selleri, lök eller
gurka. Till föregående positions pris får läggas
Förklaring: samma som för position 54.

56. Leverbiff eller -stek (helkött)
r

.
Förklaring: lever 125 g rv samt potatis. Som
tillägg 25 g av något av följande: lingon, röd-
beta, morot, gurka eller med dem jämförliga
samt minst 5 cl sås.
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1CPrissättningsgrupp
Position

67. Blodplättar
Förklaring: Förutom blod 60 g spannmålspro-
dukter. Portionens vb 250 g samt 25 g av
något av följande tillägg: lingon, rödbeta eller
med dem jämförliga.

Skogs- och sjöfågel, hare och kanin samt fjäderfä:

43 5

Järpe och rapphöns, % fågel:
61. då inköpspriset är under 60: — per st
61a.då inköpspriset är över 50: — per st

Förklaring: tillägg potatis, sås iy z cl samt 25 g
sylt eller sallad (syltlök, pumpa, tomat, grön-
sallad m. m.)

2 6 7

Järpe, rapphöns och kyckling, 1/1 fågel: ;
62. då inköpspriset är under 50: — per st j
62a. » » » över 50: —, » »

Förklaring: samma som för position 61.
Orre, snöripa eller y% kyckling:

63. då inköpspriset, är under 100: — per kg
63a. » » » över 100: — » »

Förklaring: samma som för position 61, förutom
att i orr- och snöripeportion bör ingå 80 g vb
benfritt kött.
Tjäder,höns, hare och kanin samt höns-, kanin-
och skogsfågellever, -njure och -hjärta:

| 64. då inköpspriset är under 100:— per kg
64a. » » » över 100: — » »

Förklaring: benfritt kött 80 g vb, i övrigt lika
som i position 61.

Sjöfågel:
65. d? inköpspriset är under 70: — per kg
65a. » » » över 70: — » » ....

Förklaring: benfritt kött 80 g vb. Portion i
övrigt lika som i position 61.

Av förenämnda tillredda utdrygade kötträtter
(bullar, kotletter, biffar, kroketter), ragu, stuv-
ning, aladåb och låda samt därmed jämförliga
rätter:

66. då inköpspriset är under 100: — per kg
66a. » » » över 100: —

» >>

förklaring: a) i utdrygade portioner kött 40 g
vb, utdrygningsämne 75 g rv. Portionens vb
110 g. Dessutom potatis och 7yz cl sås.
b) ragu och stuvning: samma som i positio-
nerna 2 b och 2 c förutom att köttets vikt är
40 g vb. Om kött med ben användes, skall
köttets andel utgöra nämnda mängd. Ragus
vb 300 g och stuvnings vb 350 g.
c) aladåb: kött 40 g vb. Portionens vb 100 g.
Tilläggen såsom i position 13.
d) låda: kött 40 g vb. Portionens vb minst
300 g med sås.

Panna av föregående:
67. då, inköpspriset är under 100: — per kg
67a. » » » över 100: — » »

Förklaring: benfrittkött 40 gvb, outdrygad ell er
utdrygad såsom i position 66. Skall tillredas
såsom i position 5 är nämnt och serveras såsom
särskild portion. Om jämte skogsvilt regle-
mentering underkastat kött använts, skall för
detta föreskrivet antal kuponger avskiljas.
Portionens vb 400 g.
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Prissättnings gr uppPosition

68. Gås, fasan och kalkon: till inköpspriset får
läggas, räknat på serveringspriset
Förklaring: i övrigt lika som i position 61 för-
utom att köttets vikt skall vara 100 g vb.

Äggrätter:
Kokt, förlorat eller stekt ägg:

71. då inköpspriset är under 130: per kg
71a. » » » 130: -

» 160: -
» »

71b. » » » 160: —
» 190: — » »

71c » » » 190: — » 220: — » »

71 d. » » » 220:-- » 250: —» »

7te. » » » 250:— » 280:— » »

71f. » » » 280:— » 310: -
» »

71g. » » » 310: -
» 340: - » »

71h. » » » 340: —
» 370: » »

71i. » » » 370: — eller mera

I|2|3 ! 4 ' 5 6

40 % 40 % 33 % 33 % 25 %

72. För stekning får till förenämnda pris läggas

Omelett (av ett ägg) med olika slags fyllning:
73. Till prisen i positionerna 71—71 ifår läggas

Äggröra:
74. Till prisen i positionerna 71—71ifår läggas

Fiskrätter:
Stekt, rökt, halstrad, som aladåb, stuvad eller
kokt färsk fisk, förutom lax och ål:

81. då inköpspriset är under 10: per kg
82. » » » 10:— 20: -

» »

83. » »> » 20: 30: - » »

84. » » » 30: 40: » »

85. » » » 40: 50: — » »

86. » » i) 50: 60: — » »

87. » » » 60: 70: —
» »

88. » » » 70: 80:— »> »

89. » » » 80: 100: - » »>

90. »> » » 100:— -120: » »

90a. » » » 120: 140: - » »

90b. » » » 140: 160:-- » »

90c. » » » .160: — eller mera
Förklaring: för portion skall användas 250 g
orensad fisk, dessutom potatis. Till stekt eller
kokt fisk hör såsom tillägg sås, vilken' icke
får debiteras extra.

Saltfisk:
a) saltfiskportion, vari bör ingå 75 g saltfisk
och dessutom potatis; priset är 50 % av priset
för motsvarande slags färsk fisk, varvid det
erhållna priset höjes till närmaste 50 penni
eller mark. Vid debitering av saltfiskportioner
skall på notan antecknas motsvarande före-
nämnda positions (81—90 c) nummer, vartill
fogas bokstaven a.
b) för kokt saltfisk får till prisen i föregående
position läggas
Vid debitering av kokt salt fisk antecknas efter
motsvarande positionsnummer bokstäverna ab.

Lax (färsk), kokt, stekt eller halstrad, samt ål:
91. då inköpspriset är under 130: — per kg ..
92. » » » 130: 150: — » »..

7 8
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m i

Position Prissättningsgrupp

93. då inköpspriset är 150: 170: — per kg
94. » » » 170: 190:— » »

95. » » » 190: 210:— » »

96. » » » 210: 250: — » »

96a. » » » 250: 290:-- » »

96b. » » » 290: 330:— » »

96c. » » » 330: — eller mera
Förklaring: för portion skall användas 12.5 g
rensad fisk och dessutom potatis.
Salt lax:

97. då inköpspriset är under 190: — per kg
98. » » . » 190: 210:— » »

99. » » » 210: 230:— » »

99a. » » » 230: 250:— » »

99b. » » » 250: 280:-- » »

99c. » » » 280: 310: — » »

99d. » » » 310: 340:— » »

99e. » » » 340: 370:— » »

99f. » » » 370:— eller mera
Förklaring: i portion bör ingå 75 g benfri lax
och dessutom potatis.
Stekt, halstrad, rökt eller kokt strömming:

100. då inköpspriset är under 14: — per kg
101. » » " » 14: 17:— » »

102. » » » 17: 20:— » »

103. » » » 20: 23:— » »

103a. » » » 23: 26: — » »

103b. » » » 26: 20:— » »

103c. » » » 29: 32:— » »

103d. » » » 32: — eller mera

Förklaring: i portion skall ingå 200 g färsk,
rökt eller salt strömming och dessutom potatis
För strömmingsbiffar, tomatströmming, ström-
mingsrulader och med dem jämförliga anrätt-
jiingar får till prisenför positionerna 100 -103d
läggas '•••

„ Skomakarlax, priset beräknas enligt positio-
nerna 100—103d. '

Förklaring: saltströmming 150 g jämte 30 g
lök samt potatis.

105. Laxlåda -

Förklaring: för portionen skola användas lax-
ben, -huvud, -stjärtar och-fenor minst 50 g samt
potatis. Portionens vb ung. 350 g.

106. Strömmingslåda
Förklaring: fisk 100 g rv. Portionens vb ung.
350 g.

107. Utdrygade fiskrätter såsom fiskbullar, -färs,
-pudding, -kotlett och -biff samt fisklåda (icke
av strömming)
Förklaring: a) utdrygade fiskrätter 50 g vb
fisk. Portionens rv 150 g. Dessutom 7i/2 cl
sås och potatis, b) fisklåda, 50 g fisk eller
100 g fenor, huvud el. dyl. Portionens vb ung.
350 g.

108. Sillsallad eller salt strömming och potatis 1
Förklaring: sillsallad 200 g vb; salt, strömming!
75 g och potatis. j

109. Fiskkonserver såsom sardiner, hummer, skum-
bria, lax, sardeller, ostron, ansjovis samt rom,
nejonögon, krabbor och räkor, till inköps-
priset får läggas, räknat på severingspriset

1j2,314 ; 5 6 - 7 j 8

70:50163:50 59:50 53:50 53:50 48:— 47:— 45: — !
76:50(69:— 66:— 59:50 59:50 53:50 62:50 50:50 !
82:— 74:— 71:50 64:50 64:50 58:— 68:— 55: — !

101:—! 91:— 91:— 82:— 82:— 74:— 73:50 70:—!
115:50 404:— 104:— 93:50 93:50 84:— 84:— 80:—I
129:50 416:50 116:501105:— 105:— 94:50 94:50 90: —
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Kräftor:
111. då inköpspriset är mk under 4: 50 per st
112. » » » » • 4:50— 6:— » »

113. » » » » 6: 8:— » »

114. » » » » 8: 10:— » »

115. » » » » 10: 12:- » »

116. » » » » 12: 14:— », »

117. » » » » 14: — eller mera » »

Soppor:

121. Buljong och därav tillredda billigare soppor
såsom kål-, ben-, potatis-, kålrots-, ärt-, morots-
och därmed jämförliga soppor samt puré
Förklaring: serveras portion i buljongkoppar
eller på små djupa tallrikar är vb ung. 200 g vb,
varvid däri skall ingå 100 g vb (150 g rv) po-
tatis, rotfrukter eller grönsaker.

122. Föregående
Förklaring: portionens vikt ung. 400 g vb, var-
vid däri skall ingå 200 g vb (350 g rv) pota-
tis, rotfrukter eller grönsaker; ärtsoppa och
puré ung. 325 g.

123. Av buljong på förenämnt sätt tillredd soppa,
vari ingår kött eller korv 50 g rv ..

.„

Förklaring: För portion skall användas kött
60 g rv eller korv 50 g. Portionens vb ung.
400 g, varvid däri skall ingå 200 g vb (350 g

1 rv) potatis, rotfrukter eller grönsaker.
| 124. Specialgrönsakssoppa ,

Förklaring: på skummjölk tillredd soppa, vari
ingår ärter, morötter, vitkål, potatis samt
alternativt blom- eller därmed jämförbar kål.
Portionens vikt och servering samma som i
position 121.

125. Föregående
Förklaring: portionensvikt ochservering samma
som i position 122.
Fisksoppa:

126. då inköpspriset är mk under 15: — kg
127. » » » » 20: 30:— »

127a. » » » » 30: 40:— »

127b.» » » » 40: -ellermera »

Förklaring: 150 g orensad strömming eller
annan fisk. Portionens vb ung. 400 g.
Serveras i positionerna 127, 127aoch 127bför-
utsatta portioner i buljongkoppar eller på små
djupa tallrikar, såsom i förklaringen till position
121 är nämnt, är priset detsamma som i före-
gående billigare position.
Specialsoppor:

128. Borsch-, fiskseljanka-, höns-, fågel-, rosolnik-
eller svartrots- eller därmed jämförliga soppor
Förklaring: samma som i position 121.

129. Föregående %

Förklaring: portionens vb ung. 325 g.
130. Blomkåls-, sparris-, lax-, tomat- ellerkraftsoppa

Förklaring: samma som i position 121.
131. Föregående

Förklaring: portionens vb ung. 325 g.
Rotfrukts-, grönsaks-, svamp- och makaronianrätt-

ningar samt albuminrätter:
141. Låda, såsom svamp-, potatis-, makaroni-, mo-

rots- och kålrots-

Prissattnmgsgrupp
Position -. ; : i 1—■ ; i1j2i3|4J5i617'8

'• i i i i i i i i

9:— 8:— 8:50 7:50 8:50 7:50 7:— 7: —

11:50 10:50 11:— 10:— 11:— 10:— 9:50 9:50
. 14:— 12:50 13:50 12:— 13:50 12:— 11:50 11:50
, 15:- 13:50 14:50 13:— 14:50 13:— 12:50 12:50
, 16:50 15:— 16:— 14:50 16:— 14:50 14:— 14:—
. 18:50 16:50 18:— 16:— 18:— 16:— 15:— 15:—
. 21:— 19:— 20:— 18:— 20:— 18:— 17:— 17:—

11:50 10:50 10:50 9:50 7:— 6:50 6:— 6: —

■ I

i i
15:— 13:50 13:50 12:— 11:— 10:— 9:50) 9: —

I
I

; j

l i .'
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18:— 16: —.14:50 13:— 11:— 10:— 9:50 9: —
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34:— 30:50 27:— 24:50 23:— 20:50 19:50 18:50

17:— 15:50 114:50 113:-12:— 11:— i 10:50 10: —



Prissättnings gr upp
» Position

Förklaring: till svamp- potatislåda skall per
portion användas 50 g svamp, för makaroni-
låda 50 g rv makaroni. Portionens vb ung.
350 g. Dessutom 7% cl sås.

142. Kotlett, biff, bullar, stuvning och grönsaks-
plättar
Förklaring: a) kotlett, biff och bullar: portio-
nens rv 150 g, därtill 7 % cl sås och potatis.
c) grönsaksplättar: 50 g spannmålsprodukter.
Portionens vikt 200 g.

143. Stekt svamp och vegetabilisk pytt i panna ..
Förklaring: a) stekt svamp: portionens vb 150 g
och potatis.
b) vegetabilisk pytt i panna: stekt potatis, rot-
frukter och grönsaker. Portionens vb 350 g
med sås.

1 2 3 4 5 6; . 7

143a. Svampstuvning och italiensk sallad
Förklaring: a) svampstuvningens vikt 260 g vb
och potatis;
b) italiensk sallad bör innehålla åtminstone po-
tatis, morot, ärter och gurka. Såsen skall vara
tillbredd i stil med majonäs. Portionens vikt
200 g vb.

144. Me d grönsakerfylld potatis, morötter,kålrötter,
rödbetor, rovor och med dem jämförbara rot-
frukter, av.potatisdeg formad potatis (potatis-
munkar m. fl.) samt kåldolmar
Förklaring: a) samma som i position 54 förutom
att i stället för kött och dess utdrygningsämne
b) stuvning: portionens vb 350 g, därtill potatis,
grönsaker eller svamp bör användas ien mängd
av 100 g vb.

b) kåldolmar samma som 3.
145. Föregående a), för vilka använts tomater, selleri,

lök eller gurka.
Till prisen i position 144 får läggas

146. Falsk omelett med kött-, svamp- eller grön-
saksfyllning
Förklaring: för portion skall användas 10 å
12 g torrt blodplasma och som bindningsämne
spannmålsprodukter samt som vätska skum-
mjölk. Om kött användes som fyllning, skall
därvid ingå 50 g rv. Portionens vb ung. 225 g,
förutom vid köttfyllning 175 g.

147. Föregående med fågel,' höns-, kanin- eller
därmed jämförbar fyllning
Förklaring: till fyllning skall användas 40 g vb
kött, i övrigt liksom föregående. Portionens
vb 175 g.

148. Panna, särskilt tillredd på beställning
(å la carte)
Förklaring: pannantillredes påsamma sätt som
beskrives i position 5 med beaktande av att till
densamma hörande biff, kotlett eller därmed
jämförbar aniätttning tillredes såsom utdry-
gade'kötträtter av kokta rotfrakter eller grön-
saker; anrättningens rv 160 g, och därtill hör
dessutom 125 g vb stekt potatis (såsom brynt
och fransk potatis) eller stuvad (såsom skånsk
och på liknande sätt tillredd potatis) samt två
slag å 30 g vb av billigare rotfrukter såsom
morötter, rödbetor, kålrötter och kål, grönsaker
eller svamp och två slag av dyrare grönsaker
eller rotfrukter såsom tomater, syltlök, gurka
å 50 g, rv, samt något av följande slag lök,
selleri, svartrot, sylt, blom- eller därmed jäm-
förbar kål 50 g vb. Portionens vb 460 g. Såsm ci.

8
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Prissättningsgrupp'Position

149. Stensopps-, kantarell- och murklestuvning ...
Förklaring: stuvningens vb 250 g och potatis.

150. Champinjonstuvning (champinjoner) och sparris
Förklaring: a) champinjonstuvning: portionens
vb 250 g och potatis.
b) sparrisstuvning: portionens vb 250 g.
c) sparris, kokt: portionens vb 150 g.

Särskilda jextraportioner:
151. Potatis eller rotfrukter såsom kålrot, morötter,

rödbetor eller därmed jämförbara rotfrukter
samt kålrots- och morotslåda samt makaroni-
anrättning
Förklaring: potatis minst 150 g vb som skalade
eller 250 g vb som oskalade, rotfrukter 75 g vb.
I makaronianrättning skall användas 25 g
makaroni.

152. Stekt och stuvad potatis, potatismos samt
brynt lök
Förklaring: portionens vb 150 g förutom lök
50 g rv.
Nypotatis:

153. då inköpspriset är mk 6: - under 8: —kg
154. » » » » 8:- » 10:— »

155. » » » » 10:- » 15:— »

156. » » » » 15: - » 20: —
»

157. » » » » 20:- » 30:— »

157a. » » » » 30: —
» 50: - »

157b.» » » » 50: -- eller mera »

Förklaring: portion minst 125 g vb.

Färska tomater och gurka (färsk och saltad),
släp- och sockerärter samt bönor ocli rädiser:

158. då inköpspriset är mk under 30: — kg
169. » » » » 31: 50;— »

160. » » » » 51:— 76:— »

161. » » » » 76: 100: »

162. » » » » 101: 125:— »

162a.» » » » 126: 150:-- »'

162b.» » » » 151: 175:— »

162c. » » » » 176: 200: »

162d.» » » » 201: 260:- »

162e. » » » » 261: 300: — »

162f. » » » » 301: -ellermera »

Förklaring: portion minst 50 g rv. Rädispor-
tion 1 knippe å 10 st., vikt minst 75 g.

163. Huvud- och bladsallad
Förklaring: portion 15 g rv.

164. Ost, av skummjölk
Förklaring: portion 40 g.

165. Italiensk sallad eller rå lök
Förklaring: samma som i position 143apunkt b:
portion 50 g. Rå lök, portion 50 g.

166. Brun sås
Förklaring: portion minst 10 cl.

167. Svamp-, tomat- eller löksås
Förklaring: portion minst 10 cl, vari lök minst
25 g rv eller tomatpure 10 g.

168. Lingon och tranbär samt av dem beredd sylt
Förklaring: portion 30 g.

169. Av andra bär och äpplen beredd sylt
Förklaring: portion 30 g.

170. Smör
Förklaring: portion 10 g.

170 a. Margarin
Förklaring: portion 10 g.

li2|3!4| 5 | 6 i 7 i 8
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Position
Prissättningsgrupp

c) pudding, såväl kall som varm: vb 226 g,
(spannmålsprodukter 60 g torrvikt), därtill
sås 7 14 el.

185. Av rotfrukter, frukt och bär tillredd kräm ....

Förklaring: kräm tillredes av rotfrukter, fruk-
ter eller bär och avredes med potatismjöl. Por-
tionens vb 225 g.

185a. Pannkaka och plättar
Förklaring: spannmålsprodukter 50 g. Portio-
nens vb 150 g.

185b. Rabarberkompott
Förklaring: Portionens vb 160 g.

186c. Fattiga riddare
Förklaring: färskt brödämne 65-70 g samt
.20 g bärsjdt och konstskum.

Bär och frukt (färska och konserverade):
187. då inköpspriset är mk under 15: — kg
188. » ■ » » » 15:— » 30:— »

189. » » » » 30:— » 45:— »

190. » » » ». 45: — » 60: - »

191. » » » » 60:— » 76:— »

192. » » » » 75: - » 90: — »

193. » » » » 90:- » 120:— »

194. » » » » 120:— » 150:— »

195. » » » » 150:— » 180:— »

196. » » » » 180:— » 210:-- »

197. » » » » 210:— » 250: - »

198. » » » » 250: — eller mera »

Förklaring: portion 100 g antingen för färsk
eller för konserverad vara. Vid beräkning av
priset för konserverade bär får tillverknings-
förlust beaktas. Dessa pris beröra icke fabriks-
konserver,

172, Marmeladersättningar av frukt-, bär- och rot-
fruktsmos s:— 4:50 4:50 4:— 4:— 3:50 3:— 3: —

Förklaring: tillverkad av bär, frukt och rot-
frukter varvid åtminstone hälften bör utgöras i ;
av bär eller frukt, sötad med sackarin eller
dulcin. Priset fastställt per 10 g.

173. då inköpspriset är mk under 30: —kg 21:50 19:50 19:50 17:50 16:— 14:50 13:— 13:—
174.5» » ,> „ 3i; 60:— » 32:— 29:— 29:— 26:— 25:50 23:— 21:50 20: —

175. » » » » 51: 75:— » 42:— 38:— 38:— 34:— 34:-- 30:50.27:50 26:— |
176. » » » » 76: 100: - » 49:50 44:50 44:50 40:— 39:50 35:50 34:50 31: — -

177. » » » » 101: 150:— » 65:50 59: — 59: — 53:— 53:— 47:50 44:50 43: — ;

178. » » » » 160: - eller mera » 79:50 71:50 71:50 64:50 64:50 58:— 56:— 54: —

Förklaring: portion 200 g rv. För eventuella i
tillägg, föratom smör, får extra debitering icke
ske.

i

Efterrätter:

181. Glass av konstsaft 11:50 10:50 9:50 8:50 8:50 7:50 7:— 6:50:
Förklaring: portion 80 g. . i ■ i182. Glass av skummjölk 14:50 13:— 12:— 11:— 10:— 9:— 8:50 8:—,
Förklaring: portion 80 g.

183. Piråg och bakverk ":...... 13:— 11:50 10:50 9:50 9:50 8:50 8:— 7:50;
Förklaring: spannmålsprodukter 50 g (torr-
vikt). Portionens vb 100 g. Till portion hö-
rande sås ingår icke i dess vikt.

184. Av frukt och bär tillredd gelé och pudding .. 14:50 13:— 12:— 11:— 11:— 10:— 9:50 9:--
Förklaring: a) s.k. fast gelé: portionens vikt
100 g vb, därtill sås 71/2 cl. . ■ •b) vispad gelé (snö- och därmed jämförbar):
80 g vb, därtill sås 744 cl.

14:50 13:— 12:— 11:— 11: — 10:— 9:50! 9: —

12:50 11:50 10:50 9:50 9:50! 8:50 8:—! 7:50

13:50 12:— 11:— 10:— 10:— 9:— 8:50 8: —

14:— 12:50 11:50 ! 10:50 10:50 9:50 9:— ' 8:50

6:50 6:—' 6:— 5:50 5:50 s:— I s:— 4:50
9:— 8:— 8:— 7:— 7:—' 6:50 ! 6:— 6: —

16:— 14:50 14:50 13:— 13:— 11:50 11:— 10:50
21:— 19:— 19:— 17;— 16:50 15:— 14:— 13:50
23:— 20:50 20:50 118:50 18:50 ! 16:50 15:50 15:—
31:— 28: —,27:—i 24:50'24:50 22:— 21:— 20: —

35:50 32: —! 32:—: 29:— 28:50 25:50 24:50 23:50
39: — 35: — ! 35: — j 31:50 ; 31:50 28:50 27:50 26: —

46:— 41:50 41:50 '37:50 36:50 33:— 32:50 30: —

53:50 48:—47:— 42:— 42:— 38:— 37:— 35: —

61:— 55:— 54: 50 ; 49: — 49:— 44:- U3:50 41:-
70:50 63:50 [ 63:50 : 57:— 56:50 51:— 49:— 47: —

te
C"



Kalla rätter:
201. Sillportion, vari bör ingå 50 g rensad sill, mak-

rill eller brisling samt bröd och potatis
202. Specialsmörgåsbricka, minst 7 sorter, av vilka

3 slag ur grupp A, 2 slag ur grupp B och 2 slag
ur grupp C samt bröd och potatis. Brickan
skall garneras med sallads- eller kålblad, per-
silja, dill eller dylikt

Grupp A.
Fågel, höns eller kanin å 30 g vb och sås, de
föregående som aladåb å 60 g, vari kött 25 g vb,
rökt renkött 30 g vb, lax 30 g, rökt ål 30 g, ett
ncjonöga, rökt sik 40 g, mujk- eller lakrom 25 g
jämte lök, sparris 20 g, därtill sås.

Grupp B.
Färsk tomat 50 g, färsk eller saltad gurka 50 g, i
skinka ung. 30 g vb (rv 50 g), lever-, berliner-1
eller tungkorv å 50 g, rom (utom mujk- och |
lakrom) 25 g, rökt fisk (gös, braxen, gädda'
eller lake) 40 g, kall fisk (gös, gädda, sik, lake!
eller braxen) 40 g, därtill sås.

Strömming 50 g, sill, makrill eller ansjovis åj
30 g, sardiner 2 st., fisk- eller grönsaksaladåb;
50 g, ost 30 g, sablad (potatis- m.m.) 76 g och i
rädiser 25 g. _

203. Smörgåsbricka I, vari ingå minst 5 av följandei
sorter: sill eller makrill å 30 g, strömming eller
brisling 50 g, böckling 30 g, sallad 75 g, mujkor I

Grupp C.

30 g, ansjovis 30 g, fisk- och grönsaksbullar
50 g, fisk eller grönsaksaladåb 50 g, ost 30 g, salt
fisk 30 g, kokta rotfrukter (rödbetor, morötter
m.fl.) 50 g vb, gurka 25 g, rädiser 25 g, kallfisk
med sås 30 g, bladsallad 15 g samt bröd och
potatis

204. Smörgåsbricka 11, minst 5 sorter, varav 3 slag
ur position 203 och en sort ur grupp A och en
sort ur grupp B, samt bröd och potatis. Brickan
skall garneras såsom i position 202 är nämnt.
Om samma kund eller sällskap i samband med
positionerna 202, 203 och 204 serveras tilläggs-
portioner ur positionerna 202 eller 203, få dessa
icke debiteras särskilt.

205. Specialsandwiches
Förklaring: minst 5 st. Bröd 35 g, pålägg i
position 202 nämnda, varav ett ur gruppen A,
två ur gruppen B och två ur gruppen C. (Ku-
ponger avskiljas för 25 g.)

211. Korvstuvning och -låda
Förklaring: a) för stuvning: korv 50 g samt
potatis och rotfrukter. Portionens vb 350 g.
b) för låda: korv 50 g samt potatis eller rot-
frukter, varvid portionens vb är ung. 350 g,
eller kål, då portionens vb är ung. 300 g.

212. Stekt korv och korvstroganoff
Förklaring: a) för '.stekt korvportion:loo g
korv, vid användningav potatis- och blodkorv
150 g korv, samt potatis och 7 y 2 cl sås;
b) korvstroganoff: för portionen 100 g korv.
Portionens vb ung. 175 g, därtill potatis.

213. Knackkorv (kokt eller stekt)
Förklaring: för portionen 50 g korv samtpotatis.

214. Föregående, korv 100 g samt potatis

Korvrätter:

Prissättningsgrupp
Position . i i ; :1|2 , 3|415i6i7i8

16:— 14:50 13:50 12:— 11:— 10:— ] 9:50 9: —

*

124:50112:— 111:— 100: - 100: ■ 90:

47:— 42:50 39:— 35:50 34:50 ! 31: — 29: — 28: —

69:— 62:— 61:50 55:50 55:50 50: —

40:50 36:50 35:— 31:50 31:— 28:— 26:— 25: —

18:50 16:50 16:— 14:50 14:— 12:50 12:— 11:50

25:50 | 23:— 23:— 20:50 20:— 18:— 17:— 16:50

20: — ' 18: — 17: — 1 15: 50 15: 50 14: — 13: 50 13: —

33: 50 : 30: — 29: — | 26: 50 26: 50 24:— 23: — j 22: —



Position Prissättningsgrap p

215. Korvpanna
Förklaring: för portionen 100 g korv, därtill
potatis och rotfrukter såsom i position 5 är
förklarat.

Gröt och välling:

1 , 2

221. Gröt eller välling (kokt på vatten)
Förklaring: spannmålsprodukter i gröt 50 g
och i välling 25 g. Grötportions vb 350 g och
vällings vb 425 g.

222. Föregående (kokta på skummjölk)
Förklaring: samma som i föregående position.

Söt gröt och soppa:
226. Söt gröt och lingon-, tranbärs-, rabarber-,

havre-, nypon-, vinbärs-, blåbärs-, odon- eller
blandsaftsoppa
Förklaring: för gröt spannmålsprodukter 50 g
portionens vb ung. 325 g. Soppor: portionens
vb ung. 300 g.

Smörgåsar och varma piråger:

231. Strömmings-, ost-, billigkorv-, sallad- och
rosollpålägg
Förklaring: i position 234.

234a. Suomi- och billigkorvpålägg
Förklaring: i position 234.

232. Pålägg av saltfisk och rökt fisk (utom sik)
Förklaring: i position 234.

232a. Pålägg av korv (berlin-, tung- eller metwurst-),
saltkött, rullsylta och aladåb

Förklaring: i position 234.
232b. Leverkorvpålägg

Förklaring: i position 234.
233. Pålägg av tomat och rökt sik

Förklaring: i position 234.
233a. Pålägg av skinka, kött och gurka, rökt kött

och renkött - •

Förklaring: i position 234.
234. Rom-, höns-, kanin-, vilt- och laxpålägg

Förklaring: till positionerna 231 — 235: bröd
30—35 g, korv 60 g, skinka eller kött ung. 30 g j
vb (50 g rv), köttaladåb ung. 50 g vb (25 g rv), j
strömming 30 g, rökt fisk 30 g vb, annan fisk
(även lax) 30 g, höns, kanin och vilt 25 g vb,
rom 20 g, tomat 50 g, ost 30 g, sallad eller rosoll
70 g vb samt på sådana med kött och gurka,
kött ung. 30 g vb (50 g rv) och gurka 20 g. I

235. Varma smörgåsar med pålägg av höns,
kanin, vilt och lax, särskilt gjorda på be-
ställning (å la carte). Till prisen i före- '-.
gående position 234 får läggas
Förklaring: då varma smörgåsar serveras skall
brödet vara stekt eller rostat. Till höns-, kanin-
och viltsmörgåsar som tillägg 10 cl sås.

236. Varma smörgåsar med pålägg av fisk
eller svamp, särskilt gjorda på beställ-
ning (åla carte)
Förklaring: fisk 30 g vb, och utdrygningsämne
25 g vb, svamp 50 g vb. Som garnering skall
gurka eller andra grönsaker användas.

236a. Varma smörgåsar med påläggav kött,
särskilt gjorda på beställning få la carte)
Förklaring: kött 50 g rv och
25 g rv. Som garnering skall gurka eller andra
grönsaker användas.

3 I 4.| 5' - 6 -' 7 8

48:50 43:50 41:50 37:50 36:50 33:— 30:50 29: —

'

6:50: 6:— 5:50 s:— s:— 4:50 4:50 4:50

10:50 9:50 8:50 7:50 7:— 6:50 6:50 6: —

i

13:50 12:— 11:50 10:50 10:50 9:50 9:50 9:-

9:50 8:50 8:— 7:— 7:— 6:50 6:50 6: —

11:— 10:— 10:— 9:— 9:— 8:— 8:— 7:50

13:— 11:50 11:— 10:— .10:— 9:— 9:— 9: —

13:50 12:50 11:50 10:50 10:50 9:50 9:50 9: —|

15:50 14:— 13:- 11:50 11:50)10:50 10:— 9:50

17:— 15:50 15:— 13:50 13:50 12:— 11:50 11:—

30:— 27:-- 27:— 24:50 24:50 22:— 21:— 20: —

| ' ■
5:50 j s:— 4:50 4:— 4: — : 3:50 3: - I 3:-

23:— 20:50 19:— it— 16:— 14:50 13:50 13:—

! -

24:— 21:50 20:— i 18:— 17:— 15:50114:50 14:—



237. Varm kålpiråg
Förklaring: skal av spannmålsprodukter 50 g
och potatis. Som fyllning brynt kål. Portionens
vikt: plåtpiråg 225 g och styckepiråg 150 g,
därtill sås.

238. Varm köttpiråg
Förklaring: som iposition 237, utom att somfyll-
ning användes utdrygat kött, vari kött 50 g rv.

239. Varm fiskpiråg
Förklaring: samma som i position 237 utom att
som fyllning användes utdrygad fisk, vari fisk
50 g "vb.

240. Varm viltpiråg
Förklaring: som i position 237 utom att som
fyllning användes höns, kanin eller vilt 30 g vb.

Måltider:
241. Snabblunch, variingårbröd, 3slags assietteroch

potatis samt ett glas mjölk, saft eller svag-
drickaävensom gröt ell erenkopp kaffeersättning
Förklaring: alternativt gröt eller kaffeersättning
enl. kundens val. Assietterna ur position 203.

242. Lunch, vari ingår bröd, varmrätt och ett glas
mjölk, saft eller svagdricka ävensom gröt eller
en kopp kaffeersättning
Förklaring: gröt eller kaffeersättning enl. kun-
dens val. Minst 3 valbara varmrätter, av vilka
åtminstone 1 kupongfri.

243. Lunch, vari ingår bröd; allmänt fisk- och grön-
saksbord eller smörgåsbricka (minst 5 sorter)
och varmrätt

244. Middag, vari ingårbröd och 2 maträtter

Förklaring: antingen soppa och varmrätt eller
varmrätt och efterrätt. Enl. kundens val antin-
gen egentlig efterrätt eller en kopp kaffeer-
sättning.

245. Middag, variingår bröd och 3 maträtter
Förklaring: soppa, varmrätt och efterrätt. Enl.
kundens val antingen egentlig efterrätt eller
en kopp kaffeersättning.

246. Middag, vari ingår minst 4 sandwiches, samt
2 maträtter
Förklaring: antingen soppa och varmrätt eller
varmrätt och efterrätt. Som efterrätt antingen
egentlig sådan eller en portion kaffeersättning
enl. kundens val.

247. Middag, vari ingår minst 5 slags assietter, bröd
och potatis samt 2 maträtter
Förklaring: assietterna ur position 203 samt
antingen soppa och varmrätt eller-varmrätt och
efterrätt. Som efterrätt egentlig sådan eller
en portion kaffeersättning enl. kundens val.

248. Middag, vari ingår minst 4 sandwiches samt
3 maträtter
Förklaring: soppa, varmrätt och efterrätt.Som
efterrätt egentlig sådan eller en portion kaffe-
ersättning enl. kundens val.

249. Middag, vari ingår minst 5 slags assietter, bröd
och potatis samt 3 maträtter
Förklaring: assietterna ur position 203, soppa,
varmrätt och efterrätt. Som efterrätt egentlig
sådan eller en portion kaffeersättning enl. kun-
dens val.

260. Supé, variingår minst 4 sandwiches samt 2 mat-
rätter
Förklaring: varmrätt och efterrätt. Som efter-
rätt egentlig sådan eller en portionkaffeersätt-
ning enl, kundens val,

„
~.

Prissättningsgrupp
Position : : :

1 i 2 - 3 ! 4 5 6 j 7 8_

15:50 14:— 14:— 12:50 12:— 11:— 10:50 [ 10: —

18:50 16:50 16:50 15:— 14:50 13:— 12:50 12:—

24:50 22:— 22:— 20:— 19:50 17:50 16:50 16:—

38:— 34:— 33:50 30:— 29:— 26:— 25:— 24: —

35:50 32:— 29:— 26:— 24:50 22:— 21: — 20: —

32:— 29:— 28:— 25:— 23:50 21:— 20:— 19:-

48:— 43:— 42:— 38:— 36:50 33:— 32:— 30:-
34:50 31:— 29:— 26: — I 24:50 I 22: — 21:— 20:-

50:— 45:— 40:50 36:50 34:50; 31:— 29:50 28: —

50:— 45: — [40:50 36:50 34:50,31:— 29:50 28: —

61:— 55: — j 52: — 47:— 45:50! 41:— 38:50 37: —

61: — j 55: — i 50: — 45:— 43:50 [ 39: — , 37: — 35: —

72:— 65:— 61:— 55:— 53:50 48:— 46:— 44: —

59: — i 53: — 48:— 43:— 41: — j 37: — i 35:— 33: —
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PrissättningsgruppPosition

251. Supé, vari ingår minst 5 slags assietter, bröd
och potatis samt 2 maträtter
Förklaring: assietterna ur position 203, varm-
rätt och efterrätt. Som efterrätt egentlig sådan
eller en portion kaffeersättning enl. kundens val.

Drycker:

12 3 4 5

261. Mjölk, 20 cl, glas eller flaska
262. Mjölk, 10 cl, glas
263. Fil eller varm mjölk, 20 cl. Till priset, för en

mjölkportion av samma storlek får läggas ....

264. Surmjölk, skummjölk 20 el-s glas
265. Surrogatfil, 20 cl. Till priset för en skum-

mjölksportion av samma storlek får läggas ..
266. Kallt vatten, glas
267. Öl, I. sk.kl., 1/1 flaska
268. » I » 1/2 flaska
269. » I » standardflaska
269a. » I » 400 g:s flaska
270. » I » sejdel å3O cl
271. » » glas å2O cl
271a.Svagdr.icka, 20 cl glas
272. Vichv och engelsk soda, 1/1 flaska
273. »" » » » 1/2 »

274. Limonad och citronsoda. 1/1 flaska
275. » » » 1/2 »

276. Oranja, Valencia, Pommac samt osockrade
rönnbärs-, rabarber-, lingon-, tranbärs- och röd-
vinbärssaftdrycker i 330 g:s flaskor

277. Osockrade svartavinbärs-, körsbärs- och hjort-
ronsaftdrycker i 330 e:s flaskor

278. Osockrad äppelsaftdryck i 330 g:s flaskor ....

279. Lingon-, tranbärs-, rönnbärs-, rabarber- och
konstsaft, kall, glas
Förklaring": för ett glas 5 cl bär- eller konstsaft
samt därtill vatten.

280. Samma som i position 279, heta, glas; till pri-
sen i föregående position får läggas

281. Osockrad natursaft av andra än i position 279
nämnda bär, kall, glas

282. Föregående, heta, glas; till prisen i föregående
position får läggas

283. Saftsoppa, glas
284. Kaffeersättning, portion utan mjölk
284a. Kaffeersättning, portion med mjölk
285. Kaffeersättning, kopp utan mjölk
285a. Kaffeersättning, kopp med mjölk
286. Te eller tesurrogat, portion ;
287. Föregående, glas eller kopp
288. Kakaoersättning, glas eller kopp289. Hett vatten och s.k. silverte, glas eller kopp

Bröd m. fl. portioner:
301. Bröd

Förklaring: portion 65 - 70 g, utom torrt 50 g,
omfattar även av vete- och grahammjöl bakat
bröd.

301a. Bröd, y % portion
302. Piråg med grönsaksfyllning, hel eller plåt-

Förklaring: skalet av rågdeg, spannmålspro-
dukter 12 y2 g, fyllning potatis, morötter, kål-
rötter eller dessa tillsammans, Portionens vikt
60 70 g vb.

6 7 8

70:— 63:— 59: — j 53: — 51:— 46:— 44: — | 44: —

5:50 s:— 4:50 4:50 4:50 4:— 4:— 3:50
3:— 2:50[ 2:50 2:50 2:50 2:— 2:— 2:-

2:— 2:— 2:— 2:— 2:— 2:— 2:— 2: —

4:— 3:50 3:50 3:— 3:— 2:50 2:50 2: —

1:- 1:— 1:— 1:— 1:— 1:— 1:— 1:-
2:— 2:—! 2:—i 2:— 1:50 1:50 1:— 1:—

23:— 20:50:20:50 18:50 18:50 16:50 16:50 16:—
15:— 13:50:13:50 12:— 12:— 11:— 10:50 10:—
18:— 16:—116:—: 14:50 14:50 13:— 13:— 12:50
17:— 15:50 15:50 14:— 14:— 12:50 12:50 12:—
13:— 11:50 i 11:50 10:50 10:50 9:50 9:— 8:50
9:— 8:—i 8:— 7:— 7:— 6:50 6:— 6: —

3:— 3:— 3:50 3:— 2:50 2:50 2:50 2:50
11:50 10:50! 9:— 8:— 8:— 7:— 7:— 6:50
10:— 9:— 7:— 6:50 6:— 5:50 5:50 5: —

14:— 12:50 10:50 9:50 i 9:50 8:50 8:50 8:-
11:50 10:50 8:50 7:501 7:50 7:— 6:50 6: —

16:— 14:50 12:— 11:— 11:— 10:— 9:50 9: —

13:50 12:—! 9:50 8:50 8:50 7:50 7:50 7:—

15:— 13:50111:50 10:50110:60 <):50 9:— 8:50

6:50 6: —S 5:50 s:— s:— 4:50 4:50 4: —

1:50 1:50, 1:50 "1:50 1:50 1:50 1:50 1:50
13:— 11:50 11:— 10:- - 10:- 9:— 8:50 8:-

1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50. 1:50 1:50
7:— 6:50 6:50 6:— 6:— 5:50 5:50 5: —

10:— 9:— 8:— 7:—! 6:50 6:— 6:— 5:50
10:50 9:50 8:50 7:50 7:— 6:50 6:50 6:-s:— 4:50 4:— 3:50 3:60 3:— 2:50 2:50
5:50 s:— 4:50 4:—i 4:— 3:50 3:- 3: —

9:— 8:— 6:50 6:—i 5:50 s:— s:— 4:50
5:50 s:— 4:50 4:— 3:50 3:— 3:— 3: —

9:— 8:— 6:50 6:— 5:50 s:— s:— 4:50
4:50. 4:— 3:50 3:— 3: — : 2:50 2:50 2:50

4:50 4:— 3:50 3:— 3:—, 2:50 2:50 2:50

2:50 2:— 2:— 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50
s:— 4:50 4:50 4:— 4:— 3:50 3:50 3:50



Position
Prissättningsgrupp

303. Piråg med grynfyllning, per st
Förklarlig: för skal och fyllning spannmålspro-
dukter sammanlagt 50 g. Portionens vikt 60
—70 g vb.

304. Piråg med lingon- eller rabarberfyllning, hel
eller plåt-
Förklaring: skalet av rågdeg, spannmålspro-
dukter 12 y, g. Sötad med morot. Portionens
vikt 80—90"g vb.

305. Bakelsejj<i»-eAöe .j

Förklaring: :kupönger för bakelse 25 g. och
käx 60 g. - '

305a. Käx
kuponger för käx 50g.

| 306. Rostat bröd, portion
Förklaring: portionens torrvikt 50 g.

s:— 4:50 4:50: 4:— 4:—. 3:50 3:50 3:50

6:501 6:— 6:— 5:50 5:50 s:— s:— 4:50

5:50 s:— s:— 4:50 4:50 4:— 3:50 3:50

7: —j 6:50 6:50 6:— 6:— 5:50 s:— 5: —

6: —| 5:50 s:— 4:50 4:50 4:— 4:— 3:50



35

3 §•

I förplägningsrörelse serverade måltider och portioner skola
till kvalitet, sammansättning och mängder av näringsämnen
motsvara föreskrifterna i positionerna i 2 §. Servering av andra
än i nämnda positioner ingående näringsämnen, måltider och
portioner är förbjuden utan tillstånd av folkförsörjningsminis-
teriet. Likaså äro uppdelning av de i positionerna ingående
portionerna och måltiderna samt särskild debitering för delarna
förbjuden.

Procentuellt prissättningsförfarande i enlighet med positio-
nerna 68 och 109 är det tillåtet att använda endast vid pris-
sättning av i dessa positioner nämnda näringsämnen.

Såsom hela och halva brödportioner få endast sådana bröd-
sorter serveras, vilkas tillverkning till avsalu och försäljning
äro tillåtna. Brödportion skall även vid servering i samband med
måltid innehålla 65—70 gram färskt bröd eller 50 gram torrt
bröd.

Har ovan i 2 § bestämts, att potatis skall serveras i sam-
band med måltider och portioner, eller serveras den. såsom sär-
skild portion, skall denna innehålla minst 250 gram med skal
eller 150 gram som skalad kokad potatis, såframt annat icke
föreskrivits beträffande någon position.

Till i positionerna 241—251 nämnda måltider hörande por-
tioner skola vara lika stora som fristående portioner. Likväl
får köttmängden i tillåtna helköttsportioner, som höra till mål-
tid, vara 50 gram råvikt, och i utdrygade maträtter får det
finnas kött 50 gram råvikt samt utdrygningsämne 50 gram rå-
vikt. I måltid ingående panna skall innehålla minst % av de
ingredienser, som ingå i på beställning särskilt tillredd (a la
carte) panna, likväl så, att till måltid hörande pannas vikt är
minst 300 gram såsom färdigt tillredd. Serveras fisk som en
del av måltid, skall uti de i positionerna 81—-90 nämnda fisk-
rätterna ingå minst 200 gram orensad fisk. I måltid ingående
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buljong eller soppa får vara lika stor som den i position 121
nämnda portionen.

Med portion, som på beställning särskilt tillredes (å la carte),
avses sådan portion, som först på beställning bakas och stekes
av råa ingredienser eller för ändamålet beredd massa.

Då fråga är om i positionerna 5, 14, 24, 33 och 67 ingående,
på beställning (å la carte) av helkött eller vilt tillredda pannor,
får vid tillredningen även användas på förhand kokt eller stekt
helkött, vilt eller därmed jämförbart änme.

4 §■
Ovan i 2 § nämnda pris äro högsta tilllåtna serveringspris

för motsvarande näringsämnen, måltider och portioner, och i
dem ingå förplägnings-rörelsens alla kostnader samt förhöjd om-
sättningsskatt, och till dem få inga tillägg göras. Uppbäres i
förplägningsrörelse serveringsavgift, skall denna som ett sär-
skilt belopp tilläggas sist på nedan i 8 § avsedd restaurangnota
med iakttagande av vad därom särskilt är föreskrivet.

Méd inköpspris avses i detta beslut för livsmedel fastställt
parti- eller minutpris i enlighet med vad om försäljning av livs-
medel till förplägningsrörelser är särskilt bestämt. Ifall sagda
pris icke fastställts ,skall såsom inköpspris tillämpas det verk-
liga priset, likväl högst ett pris, som kan anses skäligt.

5 §■
Föreligger icke skäl att iakttaga någon annan indelnings-

grund, hänföras förplägningsrörelserna till i 2 § nämnda pris-
sättningsgrupper på följande sätt:

I) till grupp 1 eller 2 höra restaurangvagnar samt de hotell-
restauranger och övriga I klass restauranger, klubbrestauranger
samt flygstationsrestauranger, vilka folkförsörjningsministeriet
på ansökan godkänt till sagda grupper;

2) till grupp 3 eller 4 höra de hotellrestauranger, I klass res-
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tauranger, klubbrestauranger och flygstationsrestauranger, vilka
icke godkänts till 1 eller 2 gruppen, samt I klass kaféer;

3) till grupp 5 eller 6 höra II klass restauranger, II klass
kaféer, I klass marserveringar samt den- servering av mat och
förfriskningar, som försiggår på järnvägsstationer och i sam-
band med resandehem samt pensionat, ävensom dessutom de
II klass matserveringar, som folkförsörjningsministeriet på an-
Sökan godkänt till 5 eller 6 gruppen; ,

4) till grupp 7 eller 8 höra II och 111 klass matserveringar
och 111 klass kaféer, arbetsplatskosthåll, tillfälliga matserverin-
gar, mat- och kaffeutsändningsaffärer, livsmedels- och läsk-
dryckskicsker, i samband med natthärbärgen försiggående för-
säljning av läskdrycker samt annan här icke nämnd, till all-
mänheten mot betalning försiggående servering av mat och
förfriskningar;

5) servering av mat och förfriskningar på passagerarfartyg
i kust- och insjötrafik hanföres till 3 eller 4 gruppen, om far-
tyget är berättigat ätt. transportera över 100 passagerare, an-
nars till 5 eller 6 gruppen; ~,

6) de rörelser, som erlägga 15 % i, ..omsättningsskatt, hän-
föras till någon av prissättningsgrupperna med ojämna tal, 1,
3, 5 eller 7, och de rörelser, som erlägga 5 % i omsättningsskatt,
till någon av prissättningsgrupperna med jämna tal, 2, 4, 6
eller 8.

Övergår någon rörelse, som underlyder bestämmelserna i
detta beslut, till ny ägare, eller inträffar annars sådan föränd-
ring, att förhållandena väsentligen avvika från dem, som voro
rådande, då prissättningsgruppen fastställdes, skall ansökan om.
ny fastställelse av prissättningsgrupp göras. ....

Om den omsättningsskatteprocent, som förplägningsrörelse
ålagts att erlägga, till följd av utskänkningsförbud eller annan
orsak sjunker, skall rörelsen omedelbart i sin prissättning be-
gynna tillämpa priserna för närmast lägre prissättningsgrupp än
vad som i folkförsörjningsmmisteriets beslut är föreskrivet.
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Folkförsörjningsministeriet kan, ifall ortens allmänna lev-
nadsstandard eller förplägningsrörelsens art eller andra härmed
jämförbara omständigheter så förutsätta, föreskriva, att för-
plägningsrörelse skall höra till högre eller lägre prissättnings-
grupp än den, vartill rörelsen enligt ovanstående allmänna be-
stämmelser borde hänföras. Likaså kan folkförsörjningsminis-
teriet, om serveringens kvalitetsnivå i förplägningsrörelse icke
motsvarar den nivå, som i allmänhet bör fordras av prissätt-
ningsgruppens affärer, eller ifall rörelse oaktat givna varningar
icke samvetsgrant iakttager de reglementeringsbestämmelser,
som beröra densamma, föreskriva, att förplägningsrörelse skall
tillhöra en lägre prissättningsgrupp än den, vartill den egent-
ligen borde hänföras.

Uppstår oklarhet om vilken prissättningsgrupp någon för-
plägningsrörelse tillhör, eller huruvida rörelsen är underkastad
bestämmelserna i detta beslut, avgöres saken av folkförsörj-
ningsministeriet.

6 §.

För erhållande av fastställelse av prissättningsgrupp eller
överföring till högre prissättningsgrupp, skall förplägningsrö-
relse till folkförsörjningsnämnden på dess verksamhetsort in-
lämna en skriftlig, till folkförsörjningsministeriets prisavdelning
ställd ansökan, varur bör framgå:

1) rörelsens och dess ägares namn,
2) rörelsens ansvariga föreståndare samt dennas ställföre-

trädare, om sådan finnes,
3) rörelsens verksamhetsort,
4) rörelsens art,
5) den prissättningsgrupp, vartill rörelsen önskar bli hän-

förd och
6) serveringspersonalens avlöningssätt.
Till ansökningen skall fogas av folkförsörjningsnämnd eller

annan myndighet bestyrkt avskrift av det gällande klassifice.
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ringsbeslut, som givits med stöd av förordningen den 18 feb-
ruari 1938 om. härbärgerings- och förplägningsrörelser, eller av
det beslut eller tillstånd, på grund varav förplägningsrörelsen
drives, då ansökan göres.

Folkförsörjningsnämnd skall ofördröjligen sända ansökan
jämte bilagor och eget utlåtande till folkförsörjningsministeriet.

I utlåtandet skall särskilt nämnas, huruvida nämnden anser
den av affären uppgivna prissättningsgruppen riktig. Folkför-
sörjningsministeriet tillställer direkte vederbörande förpläg-
ningsrörelse meddelande om sitt beslut.

Folkförsörjningsnämnd har likväl rätt att föreskriva, att-
inom dess område verksamma arbetsplatskosthåll, försäljnings-
kiosker och övriga med dem jämförliga förplägningsrörelser
skola iakttaga högst den 8. prissättningsgruppens pris, varom.,

skriftligt beslut skall utfärdas särskilt åt varje rörelse. Ifall
rörelsen anser sig berättigad att höra till en högre prissättnings-
grupp, skall ansökningen i tidigare i denna paragraf nämnd
ordning insändas till folkförsörjningsministeriet. Tills folkför-
sörjningsministeriet avgjort ärendet, skall rörelsen iakttaga den
8 gruppens pris.

Över fastställelse av prissättningsgrupp skall folkförsörj-
ningsnämnd omgående till folkförsörjningsministeriet insända
förteckning, ur vilken skola framgå rörelsens och dess ägares
namn samt rörelsens art.

Önskar förplägningsrörelse bliva överförd till högre pris-
sättningsgrupp än den, som fastställts för densamma, skall den
iakttaga vad om fastställelse av prissättningsgrupp i denna
paragrafs 1 och 2 mom. är sagt; varjämte till ansökan skall
fogas till riktigheten bestyrkta avskrifter av de två föregående
årens inkomst- och förmögenhetsbilanser eller, för såvitt detta
icke är möjligt, på annat tillförlitligt sätt ådagaläggas, att rö-
relsen genom att iakttaga för densamma fastställd prissättnings-
grupps pris icke kan uppnå skälig räntabilitet.
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Förplägningsrörelserna skola på sina prisförteckningar och
matsedlar anteckna, till vilken prissättningsgrupp rörelsen hän-
förts, samt på matsedlarna invid måltider och portioner an-
bringa motsvarande positionsnummer.

1 §•

I förplägningsrörelser, som servera måltider, skall under den
på matsedeln angivna lunchtiden stå att erhålla i 2 § med num-
mer 242 betecknad lunch och under middagstiden med nummer
244 betecknad middag, i vilka även ingå maträtter, som er-
hållas kupongfritt, och möjlighet att välja mellan minst tre
varmrätter skall även föreligga. Jämväl dessa måltider skola
upptagas på matsedeln. Serveras i förplägningsrörelse icke supé.
skall middag stå att få åtminstone till kl. 19.

Serveras i I eller II klass restaurang, hotellrestaurang, res-
taurangvagn, klubbrestauiang eller flygstationsrestaurang icke
måltider, skall vid prissättningen iakttagas följande lägre pris-
sättningsgrupp än vad som fastställts för densamma, och skall
den nya prissättningsgruppen antecknas på förplägningsrörelsens
prislistor och matlistor.

8 §•

i. de förplägningsrörelser, där kunderna hittills erhållit res-
taurangnota över serveringen, skall sådan fortfarande lämnas.
I alla till 1, 2, 3, eller 4 prissättningsgruppen hörande förplägs-
rörelser, förutom 1 klass kaféer, skall för all servering till varje
kund eller sällskap lämnas restaurangnota oberoende av, huru-
vida det i rörelsen tidigare varit brukligt att utskriva nota eller
icke. Folkförsörjningsministeriet kan ålägga även till andra
prissättningsgrupper hörande förplägningsrörelser denna skyl-
dighet, så ock på synnerliga skäl medgiva befrielse därifrån. Av
varje utskriven restaurangnota skall med begagnande av själv-
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kopieringssystem tagas avskrift, som rörelsen skallförvara under
minst sex månaders tid.

Av restaurangnota skall framgå:
1) rörelsens namn;
2) den serverandes nummer;
3) datum;
4) ovan i 2 § avsett positionsnummer och positionens be-

nämning, vilken även kan upptagas tydligt och begripligt för-
kortad;

5) serverade måltiders eller portioners såväl enhets- som
totalpris; och

6) antal serverade måltider eller portioner.

9 §•

Förplägningsrörelse skall hålla detta beslut jämte däri möj-
ligen senare gjorda, ändringar på lämpligt sätt synligt för all-
mänheten.

Förplägningsrörelse, i vilken restaurangnota skall lämnas.
bör även hålla av folkförsörjningsministeriet publicerade häften
med detta beslut till fastställt pris till salu åt sina gäster, och
meddelande härom skall finnas, på matsedeln.

10 §.

Detta beslut träder i kraft den 8 november 1945, med undan-
tag av de vid positionerna 267—271 a nämnda prisen, som
skola iakttagas först samtidigt som ändringen av lagen om skatt
å maltdrycker träder i kraft. Dessförinnan skola beträffande
nämnda pris tidigare utfärdade bestämmelser iakttagas. Genom
detta beslut upphäves folkförsörjningsministeriets beslut den 25
maj 1944 om prisförteckning för förplägningsrörelser jämte där
gjorda ändringar, likväl sålunda, att med stöd därav för en-
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skilda förplägningsrörelser utfärdade, prissättningsgrupper be-
rörande beslut fortfarande förbliva i kraft. Likaså upphöra den
av folkförsörjningsministeriet temporärt beviljade rätten att
iakttaga följande högre prissättningsgrupp och till 1 prissätt-
ningsgruppen hörande restaurangers rätt att temporärt höja
.sina pris med 10 % att gälla.

Helsingfors den 29 oktober 1945.

Folkförsörjningsminister Kaarlo Hillilä.

Avdelningschef E. Teerisuo.



Bilaga I.

Uppgifter, som böra finnas på matsedlar och prislistor, om
kuponger, som skola avskiljas.

Spannmålsprodukter: t. ex. för bröd 50 g.
» » sandwiehes 25 g.

Kött: antalet kuponger, därefter bokstaven R (t. ex. 9 R).
Fett: antalet kuponger och bokstaven F (t. ex. 2 F).
Mjölk: för 20 cl 2 M.

K) cl 1 M.
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Bilaga 11.

Avskiljandet av kuponger i förplägningsrörelse.
Brödkort

Ett sådant antal kuponger på brödkortet avskiljes, som mot-
svarar den i varje enskilt fall använda mängden spannmålspro-
dukter. Ifall mindre än 25 gram spannmålsprodukter har an-.
vänts, avskiljes icke alls kuponger.

För smör avskiljes kuponger enligt dess verkliga vikt. För
andra maträtter enligt den för tillredning av portionen använda
mängden näringsfett med 5 grams noggranhet.

Fettkort.

Köttkort.
Då i härbärgerings- och förplägningsrörelse serveras rätter

av reglementering underkastat kött eller inälvor, böra kuponger
i allmänhet avskiljas till ett sådant antal, som till sitt köpvärde
kan anses motsvara det i anrättningen ingående köttets parti-
pris. För uppnående av enhetlighet, böra för olika slag av kött
avskiljas kuponger per rätt enligt följande anvisning.

.Antalet kuponger per portion då iodo-
. ämnets mängd utgör (i rått

tillstånd)Födoämnets slag

25 g ! 50 g 75 g 100

Svinkött : 6 11 17
Får- och getkött 4 7 10
Nöt-, häst-, älg-eller renkött 3 5 8
Tunga, njure eller lever -

- 8 — 15
Suomi-, kyrö eller tekorv — 4 — 8
Billigkorv" — 4 — 7
Berliner-, knack-, tungkorv eller varm-

röktwurst — 6 — 11
kallrökt raetwurst — 8 -

— 15
Leverkorv — 7 — 13
Blodkorv — 2 j — 4

Speeialsmörgåsbricka eller smörgåsbricka IT få likväl ser-
veras utan att kuponger fordras, därest den mängd kött, som
ingår däri, icke överstiger 50 gram, och av dylik servering icke
föranledes brist i förplägningsrörelsens kupongredovisning.
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Bilaga 111.

TAB E L L

för kalkylering av pris i förplägningsrörelse enligt
position 109,

Pris K a 11 nings g r u p p

3 ! s__ _
« 7 8

Inköpsprii
Serveri n g s p r i s

63% 58% 57% js2"b | 51% | 45",, | 43% | 40",',

- : 25
—:50
—: 75

1: —

2: —

3: —

4: —

5: —

6: —

7: —

8:--
9: —

10: -

11: —

12: —

13: —

14: -

15: —

16: —

17: —

18: —

19: —

20:
21: —

22: —

23:
24:—.
25: —

26: —

27: —

28:
29: —

—:70 —:60 —:60 —:50 —:50 - :45 —:45 --:40
1:35 1:20 1:15 1:05 ! 1:— —:90 —:90 — :85
2:05 1:80 1:75 1:55 1:55 1:35 1:30 1:25
2:70 2:40 2:35 2:10 2:05 1:80 1:75 1:65
5:40 4:75 4:65 4:15 4:10 3:65 3:50 3:35
8:10 7:15 7:— 6:25 6:10 5:45 5:25 3:65

10:80 9:50 9:30 8:35 8:15 7:25 7:— 6:65
13:50 11:90 11:65 10:40 10:20 9:10 8:75 8:35
16:20 14:30 13:95 12:50 12:25 10:90 10:55 10: —

18:90 16:65 16:30 14:60 14:30 12:70 12:30 11:65
21:60 19:05 18:60 16:65 16:35 14:55 14:05 13:35
24:30 21:45 20:95 18:75 18:35 16:35 15:80 15:—
27:05 23:80 23:85 20:85 20:40 '18:20 17:55 16:65
29:75 26:20 25:60 22:90 22:45 20:— 19:30 18:35
32:45 28:55 27:90 25:— 24:50 21:80 21:05 20: —

35:15 30:95 30:25 27:10 26:55 23:65 22:80 21:65
37:85 33:35 32:55 29:15 28:55 25:45 24:55 23:35
40:55 35:70 34:90 31:25 30:60 27:25 26:30 25: —

43:25 38:10 37:20 33:35 32:65 29:10 28:05 26:65
45:95 40:50 39:55 35:40 34:70 30:90 29:80 28:35
48:65 42:85 41:85 37:50 36:75 32:75 31:60 30: —

51:35 45:25 44:20 39:60 38:80 34:55 33:35 31:65
54:05 47:60- 46:50 41:65 40:80 36:35 35:10 .33:35
56:75 50:— 48:85 43:75 42:85 38:20 36:85 35: —

59:45 52:40 51:15 45:85 ' 44:90 40:— 38:60 36:65
62:15 54:75 53:50 47:90 46:95 41:80 40:35 38:35
64:85 57:15 55:80 50:— 49:— 43:65 42:10 40: —

67:55 59:50 58:15 52:10 51:— 45:45 43:85 41:65
70:25 61:90 60:45 54:15 53:05 47:25 45:60 43:35
72:95 64:30 62:80 56:25 55:10 49:10 47:35 45: —

75:70 66:65 65:10 58:35 57:15 50:90 49:10 46:65
78:40 69:05 67:45 60:40 59:20 52:75 50:90 48:35



Prissättningsgru p i>

T'" 1 2 ; 8 j 1 j 5 i ~6 1 "7 1 8
Inköpspris

Serverings]) ris

63 % 58 % 57 % 52 % 51 % 45 % 43 % 10 %

30:- .. 81:10 71:45 69:75 62:50 61:20 54:55 52:65 50: —

31:— .. 83:80 73:80 72:10 64:60 63:25 56:35 54:40 51:65
32:— .. 86:50 76:20 74:40 66:65 65:30 58:20 56:15 53:35
33:— .. 89:20 78:55 76:75 68:75 67:35 60:— 57:90 55: —

34:— .. 91:90 80:95 79:05 70:85 69:40 61:80 59:65 56:65
35:— .. 94:60 83:35 81:40 72:90 7.1:45 63:65 61:40 58:35
36:— .. 97:30 85:70 83:70 75:— 73:45 65:45 63:15 60: —

37:— .. 100:— 88:10 86:05 77:10 75:50 67:25 64:90 61:65
38:— .. 102:70 90:50 88:35 79:15 77:55 69:10 66:65 63:35
39:— .. 105:40 92:85 90:70 81:25 79:60 70:90 68:40 65: —

40:— .. 108:10 95:25 93:05 83:35 81:65 72:70 70:20 66:65
41:- .. 110:80 97:60 95:35 85:40 83:65 74:75 71:75 68:35
42:— .. 113:50 100:— 97:65 87:50 85:70 76:35 73:70 70: —

43:— .. 116:20 102:40 100:— 89:60 87:75 78:20 75:45 71:65
44:— ..

118:90 104:75 102:35 91:65 89:80 79:85 77:20 73:35
45:— .. 121:60 107:15 104:65 93:75 91:85 81:80 78:95 75: —

46:— .. 124:30 109:50 107:— 95:85 93:90 83:65 80:70 76:65
47:— .. 127:05 111:90 109:30 97:90 95:90 85:45 82:45 78:35
48:— ..- 129:75 114:30 111:65 100:— 97:95 87:25 84:20 80: —

49:— .. 132:45 116:65 113:95 102:20 100:— 89:10 85:95 81:65
50:— .. 135:15 119:04 116:30 104:15 102:05 90:90 87:70 83:35
51:— .. 137:85 121:45 118:60 106:25 104:10 92:75 89:45 85: —

52:— .. 140:55 123:80 120:95 108:35 106:10 94:55 91:25 86:65
53:— .. 143:25 126:20 123:25 110:40 108:15 96:35 93:— 88:35
54:— ... 145:95 128:55 125:60 112:50 110:20 98:20 94:75 90: —

55:— .. 148:65 130:95 127:90 114:60 112:25 100:— 96:50 91:65
56:— .. 151:35 133:35 130:25 116:70 114:30 101:80 98:25 93:35
57:— .. 154:05 135:70 132:55 118:75 116:36 103:65 100:— 95: —

68:— .. 156:75 138:10 134:90 120:85 118:35 105:45 101:75 96:65
59:— .. 159:45 140:50 137:20 122:90 120:40 107:25 103:50 98:35
60:— .. 162:15 142:85 139:55 125:— 122:45 109:10 105:25 100:—

Om inköpspriset för råmaterialet är högre än 60: —, får ser-
veringspriset dock icke överstiga i ovanstående tabell beräknade
serveringspris om 60: — mark.

Exempel: Om inköpspriset är 60: —, 61: —, 62: — 0.5.v.,
bör serveringspriset uträknas endas enligt 40 mark.
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Register.

Bakelser 30&
position-

Blandkött .: ; 51—55
Blodpalt 51
Blodplättar 57
Blomkål 173 178
Bröd , 301-301 a
Bär '.. 187—198
Champinioner '. 150
-i-. .* <-»/,-! {nar.Drycker ' , 261—289'
Efterrätter --...-: 181—198
Fasan 68
Fiskkonserver 109
Fiskrätter 81-90 cFiskrätter
Frukt

, 187-198
Fågel 61 68
Fårkött „ 31—33
Gurka, färsk ./..... ",, 158 162 f
Grönsaksrätter , si j 141—148
Grönsaker (färska) ' '..;■ ..

158 -163
Gröt ':, 221-222
Gås -.': 68
Hästkött 1 -6
Höns , 64, 64a, 66-67-
Inälvor '..'.'. ~,. 51—56
Italiensk sallad .'..."" 165

U-L, UI O.

284, 285 a
Järpe :'.". 61, 61 a
Kaffeersättning , 284, 285a-t-3- -, -4 h -i rr

Kalv ■ 11-17
Kanin 64, 64a, 66—67a
Kex <

'..-.' ~;.: .. 305 a,
Korvrätter •.'...'..:' ' 211—215
Kräftor '...'.. ."..'. -.' 111—117
Kyckling ' 62—63a
Lax 91- 99f, 105
Lök, rå 165-uua, ia

j-v..^

Makaronirätter ~.. 141, 151
Marmeladersättning 172
Murklor '. :. .'K :.... ' 149
Maltider 244—251
Nötkött , I—B
()rre 63, 63 a
Ost

' 164
Panna 5, 14, 24, 33, 52,

67, 67 a, 148
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Position
Piråger >

.........:... '302-304
Piråger (varma) v 237 240
Potatis (ny)'... '■" 153-157 b
Potatisportipner .161, 152
Pyttipanna ■ ' 53
Bötfniksratter 141—148
sill : ~.: . 201
Sillsallad :.: . 108
Sjöfågel ■....■ 65, 65a
Skogsfågel ,61—68
Smör ......'... '.".'..., "...■..:...,' , 170
kJIIIUi • •

• —
-

Smörgåsar med pålägg • ■ • ■ -.- 231 - 236 a
r, .. s . ~ , l 3 ° OAO OA4

Smörgåsbricka 202 - 204
r. .. P oo ao

~

Snöripa 63, 63 a
.o ioi iaisoppor .'.'.'.::.:.::;::::... 121 un
Sparris 150
Strömming ".'.'.'.'.'.'.'.'.'.".'.'.'.'.'.'.'..... .t. ■...'■....'■■ 100- 104
Strömming, salt ■ 108
Svamprätter , -..'.' 141 150
Svinkött ".'.'.'.'.'.'.'.'. ■■ ? 1-7fZ
Sylt '.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.V.'.'.'....... 168 169
Såser V.'.'. .'.'.'.'.'..... 166-167
Särskilda extra portioner '51 178
:Söt gröt och soppa '...-.' • • ■ . 226
Tjadir, v ,: . ;

.^..::::::::::. ■Tomater (färska)' V.'..'. '.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'. 158
cl

l6tlo
vilt ..'...........v.':.'::::::...... ei-eg
väiiing'".'.'.'.::::::::::::;;;:........ 221,222
Äggrätter 71 74
.Algkött • • • I-»
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