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Helsingfors,
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Cirkulär N:o 120.

Inköpsanvisningar för spannmål och spannmåls-
produkter.

För att göra. kontrollen över spannmålslagren
effektivare har det visat sig nödvändigt att ännu
ytterligare utveckla hittillsvarande förfarings-
sätt, Härefter skall i praktiken följande iakt-
tagas :

1) Såsom tidigare meddelats, få endast de om-
bud för handelskvarnar, vilka av lantbrukare
inköpa spannmål mot inköpskvitton, förmedla
spannmål i handeln. Lokala minutförsäljnings-
affärer få köpa spannmål av lantbrukarna en-
dast för den egna minutförsäljningen, men icke
för förmedlingsaffärer. Folkförsörjningsnämn-
derna böra åt minutförsäljningsaffärerna ut-
färda inköpsanvisningar för anskaffning av den
spannmål, som erfordras för minutförsäljningen.

2) Vid beviljande av inköpsanvisningar för
anskaffning av spannmål och spannmålsproduk-
ter åt handelsaffärer eller andra, som behöva
spannmål och spanmålsprodukter, skall på in-
köpsanvisningen alltid antecknas, var spannmå-
len inköpes. Anteckningen göres på inköpsan-
visningen efter orden „är berättigad inköpa".
Ifall den, som ansöker om inköpsanvisning, upp-
giver, att han köper de erforderliga spannmåls-
produkterna av handelsaffär, skall på inköps-
anvisningen endast antecknas ordet: ~av han-
delsaffär". Då det uppgives, att spannmålen
inköpes av lantbrukare, skall på inköpsanvisnin-
gen utskrivas lantbrukarens namn och hemort.

3) Då sökande erhåller tillstånd att inköpa
spannmål på annan kommuns område, skall till
den folkförsörjningsnämnd, på vars område
spannmålen köpes, uppgivas, huru stor mängd
spannmål upptagits på inköpsanvisningen och
hos vem avsikten är att göra inköpet. Detta
bör ske, för att folkförsörjningsnämnden må
kunna kontrollera, huruvida ifrågavarande

Bageriprodukter.

Till folkförsörjningsnämnderna.

spannmålsparti på sin tid anmälts för beslag-
tagning.

4) Då tillstånd beviljas att inköpa spannmål
av lantbrukare inom den egna kommunens om-
råde, skall städse kontrolleras, huruvida ifråga-
varande spannmålsparti på sin tid anmälts för
beslagtagning.

5) Om icke den, som ansöker om inköpsanvis-
ning, kan uppgiva, var han ämnar anskaffa
spannmålen eller spannmålsprodukterna, kan
inköpsanvisning icke utfärdas, innan denna upp-
gift erhållits.

6) För de spannmålspartier, vilka ombuden
för handelskvarnarna köpa av lantbrukare, sän-
der folkförsörjningsministeriet i sinom tid B-
exemplar av inköpskvittona till de folkförsörj-
ningsnämnder, inom vilkas område spannmål
köpts mot inköpskvitton. Med ledning av dessa
B-exemplar skola folkförsörjningsnämnderna un-
dersöka, huruvida, de inköpta spannmålspartierna,
på sin tid anmälts för beslagtagning.

I folkförsörjningsministeriets beslut den
20/5 -40 N:o 235 finnes- nämnt, att de tillåtna
formerna av bröd äro längd och bulle eller någon
annan enkel form. Enär bagerierna begynt till-
verka kavlat kaffebröd, bör beaktas, att på
nämnda sätt tillverkat kaffebröd icke får inne-
hålla mera socker och fett i förhållande till det
använda mjölets vikt än vad som föreskrivits om
tillverkning av kaffebröd. Användningen av fyll-
ning och yttre garnering är förbjuden.

Vid tillverkning av olika brödsorter skola de
viktenheter iakttagas, vilka föreskrivits för brö-
dets vikt, enär dessa viktenheter i praktiken
lämpa sig för försäljning mot kuponger, och
emedan brödets vikt och pris i detta fall lättast
kan kontrolleras.
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Vid tillverkningen av bakelser ha missförhål-
landen observerats, vilka stå i strid med före-
skrifterna i beslutet den 20/5 -40 angående till-
verkning av bakelser. Dessa skola uttryckligen
tillverkas av sockerkaksmassa, i vilken ingår 1
viktdel socker, 2 viktdelar vetemjöl och 4 vikt-
delar ägg. Fettämne får icke tillsättas bakel-
sedeg. Såsom fyllning och för garnering får
smörkräm icke användas, icke heller sokerglasyr.
Användningen av sylt, marmelad och andra
frukttillverkningar såsom fyllning och för gar-
nering är tillåten. Såsom bakelsemassa godkän-
nes icke smördeg, sanddeg eller andra kombina-
tioner, och för garneringen får icke användas
smörkräms-efterapningar, enär dylika icke mot-
svara föreskrifterna angående fyllning och gar-
nering vid tillverkning av bakelser. Bakelsernas
pris skall vara 1: 50 i minuthandeln.

Vid uppfyllandet av föreskrifterna rörande
tillverkningen av kex och därmed jämförbara
produkter (cirkulär N:o 115) bör beaktas, att
då i massan mjölk och ägg användas vid till-
verkningen av de nämnda produkterna små
kaffebröd erhållas, vilka påminna om vatten-
kringlor och för vilka ett pris av 24: — mk per
kg förslår.

I avseende på tillverkningen och försäljningen
av våfflor skola även bestämmelserna om bröd-
korten tillämpas, med undantag, då våfflor an-
vändas i samband med försäljning av glass, ty
begreppet våffla är så omfattande, att missbruk
kunna förekomma, ifall försäljning vore tillåten
utan kort. Tillverkningen av våfflor med fyll-
ning bör förbjudas, enär våffelfyllningen inne-
håller rikligt socker.

För korvfabrikernas behov kunna bagerierna
leverera skorpmjöl mot inköpsanvisningar. De
sålunda emottagna inköpsanvisningarna skola
bagerierna i samband med sina redovisningar in-
sända till folkförsörjningsnämnden.

Kontrollkontona för affärer med många butiker.

Såsom komplettering till det beslut, som rörde
överföringen av socker- och kaffekontona för

Priset på sackarin.

Folkförsörjningsminister Väinö Tanner.

Helsingfors 1940. Statsrådets tryckeri.

Matserveringar pä arbetsplatser.

affärer, vilka äro verksamma på flere kommu-
ners områden, till centralaffärens folkförsörj-
ningsnämnd, påpekar folkförsörjningsministeriet,
att ifrågavarande folkförsörjningsnämnd skall
föra socker- och kaffekonto-na för restauranger,
kaféer och bagerier, som dylik affär med många
butiker även innehar, skilt från det för buti-
kerna gemensamma kontot, och skilda inköpsan-
visningar skola utfärdas för desamma. I öv-
rigt iakttages vid beviljande av socker eller
kaffesurrogat åt dessa inrättningar samma prin-
ciper som hittills.

Det tidigare offentliggjorda meddelandet om
försäljningspriset för sackarin, vilket var 1 mk
per gram, gäller icke apotek. Dessa iakttaga i
sin prissättning den av statsrådet fastställda
medicinaltaxan, enligt vilken sackarin i apoteken
får kosta på följande sätt: 1 kilo 742: — mk,
100 gram 106: — mk, 10 gram 14: — mk och
1 gram 1: 80 mk.

Folkförsörjningsministeriet har i avseende på
matserveringar på arbetsplatser medgivit den
lättnanden i sockertilldelningen, att de matser-
veringar på arbetsplatsar, där regelbunden ser-
vering av mat förekommer, även kunna tilldelas
inköps-anvisningar för socker för högst 1/2 kilo-
gram per dag och 100 matgäster.

Pensionat, sommarhem och sommarkolonier för barn.

Inköpsanvisningar för socker kunna icke ut-
färdas för servering av kaffe i yrkesmässigt
skötta pensionat, föreningars sommarhem och
sommarkolonier för barn. För tillredning av
maträtter av bär m. m. kunna desamma dock
erhålla inköpsanvisningar för socker för högst
J /2 kilogram per dag och 100 personer.

Dessutom bör beaktas, att personer, vilka
vistas i dylika inrättningar, skola överlåta sina
köpkort till inrättningens bruk.

Avdelningschef Onni Toivonen.


