
KH-lomake N:o E 192.
Tällä kaavakkeella antaa säännöstelymääräysten mukaisen selvityksen kuo-

rimattoman maidon hankintaliike ja kotivoita karjan haltijalta ostava
kauppaliike, jos se toimii sellaisessa kunnassa, jossa on meijeri. Selvityn
on laadittava kahtena kappaleena, jotka molemmat on tosikkeineen jätettävä
viimeistään kunkin kalenterikuukauden 14 p:nä sellaiselle samassa kunnassa
olevalle meijerille, jonka kansanhuoltolautakunta on hyväksynyt selvitysten
vastaanottajaksi

Kuorimattoman maidon hankintaliikkeen ja kotivoin hankintaliikkeen nimi ja

postiosoite.

Selvitys kuun aikana vuonna 194 karjan haltijalta hankitun, valmistetun, luovutetun ja varastossa
olevan maidon ja kotivoin määristä.

Maidon hankinta:
1. Kuukauden 1 p:nä oli varastossa:

kuorimatonta maitoa Maidon hankintalitraa ')

kermaa ( %) 1, eli kuorimattomaksi mai-
doksi muunnettuna (muunnetaan kuorimattomaksi mai-

Meijerin merkintöjä:

2. Kuorimattoman maidon ostokuitteja kpl, vastaten litraa

doksi siten, että kerman sisältämien rasvakilojen määrä
kerrotaan luvulla 27)

Maidon käyttö:

3. Mt ostokortin tilauskuponkeja kpl, vastaten litraa

2. Hankittu ostokuiteilla n:ot — karjan halti-
Jalta kuorimatonta maitoa

M 2 „ „

II

(Ostokuittien B-kappaleet seuraavat tämän mukana.)
•™S ii ii ii ii „

(Maidon keskirasvapitoisuus %.)

Yhteensä litraa

M 4

Maidon käyttö:

a) maitoa, josta anotaan kulutusmaidon vakauttamispalkkiota:

Ostolupia

4. Puolustusministeriön leimalla
varustettuja ottotodisteita . . ii

3. Kulutukseen luovutettu
5. Maidon vastaanottotodistuksiaOstokortin kuponkeja vastaan litraa ti

ii

Ostolupia vastaan

II

(Ostokortin kupongit ja ostoluvat seuraavat tämän mukana.)

4. Puolustusministeriön leimalla varustettua ottotodistetta vas-
taan „ litraa å 1/01 (1/11)= mk

(Ottotodisteet seuraavat tämän mukana.)

Yhteensä litraa

b) maitoa, josta kulutusmaidon vakauttamispalkkiota ei erik-
seen makseta:

5. Meijerille vastaanottotodistusta vastaan (kerma muunnettuna
maidoksi)
(Meijerin antamat vastaanottotodistukset seuraavat tämän
mukana.) '

»

(kulutusmaidon vakauttamispalkkion määrä)

6. Käytetty kotivoin valmistukseen II

7. Varastossa kuukauden lopussa (mahdollisesti varastossa oleva
kerma maidoksi muunnettuna) »

8. Mittatappio II

Yhteensä litraa

Kotivoin hankinta

9. Kuukauden 1 p:nä oli karjan haltijalta hankittua ja itse val-
mistettua kotivoita varastossa:

laatuluokkaan I kuuluvaa kg

II „ „
kgii

10. Kohdassa 6. ilmoitetusta maitomäärästä saatu voita „

11. Hankittu ostokuiteilla n:ot — kotivoita

Kansanhuoltopiirin toimisto on hyväksynyt allekirjoittaneen iiikkeen
kuorimattoman maidon hankintaliikkeeksi kirjelmällään n:o

kuun p:nä 194 Karjan haltijalta hankkimansa
maidon hinnoittelussa liike on noudattanut kansanhuoltoministeriön vah-
vistamaa maidon säilyväisyyden ja rasvapitoisuuden perusteella toimi-
tettua laatuluokittelua, sekä veloittanut karjan haltijoilta palautetusta
kuoritusta maidosta mk litralta (tarpeeton ylipyyhittävä).

karjan haltijoilta:
laatuluokkaan I kuuluvaa kg

■I **■ II II II

(Ostokuittien B-kappaleet seuraavat tämän mukana.)

Yhteensä kg

9—ll kohdissa ilmoitetun kotivoin luovutus:

12. Myyty ostokortin kuponkeja vastaan kg

13. Myyty ostolupia vastaan
14. Puolustusministeriön leimalla varustettuja ottotodisteita vas-

taan

15. Myyty kotivoin keskusliikkeelle tai (meijerin välityksellä)
maitotaloustuotteiden keskusliikkeelle ostokuittia vastaan ..

(Ostokortin kupongit, ostoluvat, ottodisteet ja ostokuitit seu-
raavat tämän mukana.)

16. Varastoon jäi kuukauden viimeisenä päivänä „

17. Painohäviö „

kg å 18/50 (20/50)= mk

Yhteensä kg
-

(kotivoin vakauttamispalkkion määrä)

l) Kilomäärät muunnetaan litroiksi kertomalla luvulla 0.97,

Meijerin merkintöjä:
Kotivoin hankinta:
11. Kotivoin ostokuittien B-kappaleita kpl, vastaten kg

Kotivoin luovutus:
12. F-ostokortin kuponkeja „ „ kg

>> >> ;> » >>
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13. Ostolupia
„ „ „

14. Puolustusministeriön leimalla
varustettuja ottotodisteita „ „ „

15. Keskusliikkeiden kotivoin osto-
kuittien A-kappaleita:
keskusliikkeen nimi:

)> » :>

Yhteensä kg

Annetut tiedot vakuutetaan oikeiksi kunnian ja omantunnon kautta

kunnassa kuun p:nä

vuonna 194

(Hankintaliikkeen allekirjoitus ja leima.)
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