
(LISÄLEHTI),

Muutokala ravitsemisliik-
keiden hinnastoissa.

Kanaanhuoltominiateriö tie-
toittaa muuttaneensa ravitsemis-
liikkeiden hinnastOßta antaman-
sa päätöksen 2 §jssä olevaa ni-
mikeluetteloa 17.1.-49 alkaen
seuraavastii

Uusia leipälajeja.

KHM tiedoittaa, että kau-passa olevien ruokaleipälajien
lisäksi saadaan valmistaa siira-
pilla imellettyä hapanlmelä- ja
imeläsekaleipää. "

Hapanimeläleipä on valmia-
tettava ruis- tai ruiasekajau-
hosta ja on aiihen käytettävä
20 i> siirappia taikinan jauho-
ma&räatä. Kuivapainon on oltava
600 g ja on siitä vaadittava
600 gramman arvosta leipäkortin
alleviivaamattomla kuponkeja.
Leivän hinta on 22 mk.

Imeläsekaleipä on valmis-
tettava aiten, että siihen käy-
tetään yhtä suuri määrä vehnä-
ja ruisjauhoja tai vehnä- ja
ruissekajauhoja sekä 20 i> siirap-
pia taikinan jauhomaärästä. Kui-
vapainon on oltava 600 g ja on
siitä vaadittava 300 arvosta al-
leviivattuja ja 300 g arvosta
alieviivaamattomia kuponkeja.
Leivän hinta on 25 mk.

307. Sokerisiirapilla makeutet-
tu vehnäleipä, annoksen kuiva-
paino 50 g. Hinta hinnoittelu-
ryhmissä 1-8 mk 14:-. 12j-, 10j
50, 10:50, 9»-, 8,50, 7550.

Edellinen, annoksen kui-
vapaino 25 g. Hinta mk 7t50, 6j
50, 6:50, 6:-, 6j-, 5»50, 5«-,
4:50.
309. Sokerilla makeutettu veh-
näleipä, annoksen kuivapaino 50
g. Hinta mk 17:-, 15i-, 14:50,
13:-, 12:50, 11:50, 11:-, 10:-.
310. Edellinen, annoksen kuiva-
paino 25 g. Hinta mk 10:-, 9x-,
9:-, 7:50, 7:50, 6:50, 6:-, 5:50.
311. Sokerilla makeutettu lei-
vos,' annoksen kuivapaino n. 45 g.
Hinta mk 26:50, 24 1-, 23»50, 21:
50, 21:-, 19»-, 18:-, 17:-.
312. Sokerilla makeutettu munk-
ki , annoksen kuivapaino 25 g.
Hinta mk 18:50, 16:50, 16:-, 14:
50, 14:-, 12:50, 12:-, 11:-.
313. Sokerilla tai siirapilla
makeutettu piparkakku, annoksen
kuivapaino 50 g. Hinta mk 18:50,
16:50, 16:-, 14»50, 14:-, 12:50,
12:-, 11»-.

Palautetun Rio-verokahvln hinta

Neuletuotteet

KHM tiedoittaa vahvista-
neensa Rio-verokahvin ylimmäk-
si vähittäismyyntihinnaksi 380
markkaa 14 kilon pakkaukselta.

Toimitus huomauttaa, et-
tä saamamme tiedon mukaan tä-
mä koskee ainoastaan sitä mi-
tättömän pientä Rio-verokahvi-
erää, joka palautettiin paah-
timoille joulukuun 20 päivään
mennessä.

314. Kahvileipä. sokerilla ma-
keutettu vehnälelpäviipale, korp-
pu ja piparkakkuja. Annoksen kui-
vapaino 50 g. Hinta mk 18:50, 16:
50, 16;-, 14:50, 14:-, 12:50, 12:
11:-.

EHM:stä saamamme tiedon
mukaan vapautetaan neuletuot-
teet hinnanvahviatuksesta lä-
hiaikoina.

Tilausleivontaoikeus kaikille leipomoille.

KHM on tammikuun 17 päivästä 1949 alkaen muuttanut voimassa-
olevia vaihto- ja tilausleivonnasta antamiaan määräyksiä siten,
että tilausleivontaan yhdistetään nyt myöa ns» ivaihtoleivonta. Sa-
notusta päivämäärästä alkaen saavat uutta tilaualeivontaa harjoit-
taa kaikki ne leipomot, jotka jatkuvasti ministeriön
määräämiä sallittujakin leipälajeja. Sanottuja- tuotteita saavat
nyt myydä myös sellaiset yksityiset maito- ja leipämyymälätkin,
joilla ei ole omaa leipomoa. Sitä vastoin sanottua leivonnaisten
kauppaa eivät saa harjoittaa esim. ruoka-, siirtomaa-.kahvi-, he-
delmä-, liha- ja kalakaupat, ei myöskään ravintolat, kioskit eikä
torikaupat. Tilausleivontatuotteiden saantia varten myymälöistä on



asiakkaan aina tuotava tarvittava määrä sokeria, ravintorasvoja ja
vehnäjauhoja, mutta alleviivattuja kuponkeja vehnäjauhojen asemesta
aaayat vastaanottaa ainoastaan sellaiset liikkeet, joilla on oikeus
pitää kaupan vehnäjauhoja. Sokeria on asiakkaan tuotava tilaualei-vonnaisia varten syystä, että vapautettu kotimainen sokeri 17.1.
lähtien kokonaan on varattava ns. sallittuihin leipälajeihln. lei-
vottavaksi jätettyjä raaka-aineita (sokeria, rasvaa ja vehnäjauho-ja) vastaavat valmiit leivonnaiset saadaan luovuttaa sovitun mää-
räajan kuluttua tai mikäli on mahdollista, ja niin haluaa, välit-
tömästi heti.

Uudet kahvilelpälaadut.

KHH tiedoittaa 17.1.-49 kauppaan tulleista uusista kahvilei-
pälaaduista, että kahvipitkojen ja pullien taikina on tehtävä ve-
teen ja saadaan siihen lisätä tarvittava määrä mausteita, suolaa
ja hiivaa. Lisäksi on taikinaan käytettävä 15 $ sokeria ja 10 $
rasva-ainatta taikinan jauhomäärästä sekä 18 grammaa kananmunaa
300 gramman jauhomäärää kohden. Kahvipitkon kuivapainon tulee olla
300 g ja on siitä siis vaadittava 300 gramman arvosta alleviivattu-
ja kuponkeja. Zahvipullista saadaan valmistaa kahta kokoa, 50 ja
25 gramman painoisia (kuivapaino) ja on niistä vaadittava vastaava
määrä alleviivattuja kuponkeja.

Munkkien taikinaan on käytettävä 20 # sokeria, 10 i» rasva-ai-
netta ja 20 $> hedelmä- tai marjamarmelaadia taikinan jauhomäärästä.
Keittämiseen käytettävä rasva-ainetta. Kuivapaino on 25 g ja on siis
kahdesta munkista otettava 1 alleviivattu tähtikuponki.

Sokerileivokset on valmistettava siten, että leivoksen pai-
no valmiina on 40-45 g ja on 100 leivosta kohden käytettävä 500 g
vehnäjauhoja, 1500 g sokeria. 1400 g kananmunia. 2000 g hedelmä-
tai mar jamarmelaadia ja tarvittava määrä mausteita,, Leivosten kui-
vapainon tulee olla 12,5 g ja on neljästä leivoksesta irroitettava
1 alleviivattu tähtikuponki.

Piparkakut on valmistettava siten, että 1 kilon piparkakku-
määrään käytetään 500 g vehnäjauhoja, 250 g siirappia. 200 g soke-
ria, 125 g rasva-ainetta, 50 g kananmunia sekä tarvittava määrä maus
teitä. 1 kilosta piparkakkuja otetaan 500 gramman arvosta allevii-
vattuja kuponkeja.

Lipeäkivi.

KHM ilmoittaa vahvistaneensa pakattuna myytävän lipeäkiven
ylimmät vähittäiamyyntihinnat tölkiltä eri tuottajille näiden ano-
muksesta seuraaviksi» 1 kilon pahvitölkiltä mk 100:-, 800 g»n mk
86:-, % kilon mk 57:-, 400 g:n mk 54:- ja 14 kilon tölkiltä mk 36»-.

Vähittäiskaupan myyntipalkkio on 30 #.

.

KHM tiedoittaa, että tekstiili- ja nahkatarvikkeiden ostoon
oikeuttava ostolupakortti PR on voimassa edelleenkin vuoden 1949
aikana.

Jalkineista.

Kuten kansanhuoltoa koskevasta osastostamme käy ilmi, on jal-
kinealan tuotteisiin tullut huomattavia helpotuksia. Tieduatelimme
Kesko oy:n nahka- ja jalkineosastolta, mitä erikoista olisi nyt
kauppiaille tiedoitettavana.

Sieltä kerrottiin, että käytännöllisiä nahkasaappaita pilki-
tyin pohjin saadaan nyt myydä ilman ostolupaa ja niiden pistemää-
rä on alentunut 18 pisteeseen. Saatavana varastoista.


