
EINESTUOTTEET.

Ylimmät vähittäismyyntihinnat
Karjalanpiirakat,

voimassa huhtikuun 18 päivästä 1941.

erilaisin täyttein, kortillisina tai kortittomina,
paino 60—70 gr 2 tuntia paistamisen
jälkeen, kappale I: 25

Marjapiirakat, avonaiset,

mustikka-, puolukka-, karpalo- tai raparperi-
täyttein, 2/3 taikinaa, I/ 3marjatäy-
tettä, kappaleen paino 70—80 gr 2
tuntia paistamisen jälkeen, kappale I: 50

Marjapiirakat, avonaiset,

vadelma-, mansikka- ja muuraintäyttein, 2/3
taikinaa, I/3marjatäytettä, kappaleen
paino 70—80 gr 2 tuntia paistamisen
jälkeen, kappale 1 : 50

■ astelijat, kala- ja kasvistäyttein,
kappaleen paino 2 tuntia paistamisen jäl-

keen, kortilliset 60—70 gr ja kortitto-
mat 50—60 gr, kappale I: 30

Kalaruoat, kilo,

hiilisilakat (valmistuksen ollessa sallittu) 1 5: —

kalahyytelö (turskaa, lahnaa tai niihin ver-
rattavaa muuta isoa kalaa) 1 6: —

kalapallerot, -kyljykset ja -pihvit (turskaa) 20: —

kalapallerot (kuhaa, haukea, ahventa tai
muuta niihin verrattavaa isoa kalaa) 28: —

kalamureke (turskaa) 1 8: —

~
(kuhaa, haukea, ahventa tai

muuta niihin verrattavaa isoa kalaa) 26: —

keitettyä isoa kalaa kastikkeessa 25: —

savusilakat (valmistuksen ollessa sallittu) 15: —

sillit valmistettuna 40: —

silakkarullat, keitetyt v 20: —

tomaattikastikkeessa 25: —

"suutarinlohi" 16: —

hiillostettu lahna 35: —

silakkapihvit 26: —

Hyytelöitä, kilo,

vasikkahyytelö
sienimuhennos

18: —

26: —

Kannelliset levypiirakat
kala- ja kasvistäyttein, kilo 20: — Sekalaisia annoksia, kilo,

Salaatti, k;io,
sieni-, 20: —

12: —

15: —

30: —

lihaliemi

porkkana-,
silli-,
Italiansalaatti
punajuuret 7: —

6: —keitetty porkkana

kasvishyytelö

Laatikkoruoat, kilo,
lanttu- ja perunalaatikko II: —

porkkanalaatikko I 5: —

sekavihanneslaatikko 12:50
kalavanukas (isoa kalaa) 17: —

maksa- ja kasvismaksalaatikot I 7: —

kasvispihvit ja -pallerot
kasvismureke
pannukakku
herne- ja papumuhennos
kaalikääryleet, paino n. 130—140 gr, kap

makaroonilaatikko tai-muhennos 12: —

silakkalaatikko (valmistuksen ollessa sallittu) 13: —

pale
käristetty kaali, kilo
kanamureke ja -höystö
"pula-ajan lihamureke"
lihapallerot, tavall.

7: —

14: —

18: —

16: —

12: —

10: —

2: —

14: —

52: —

23: —

30: —

Veriruoat,
veripalttu 12:50

Turussa huhtikuun 18 päivänä 1941.

Turun kaupungin Kansanhuoltolautakunta




