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Ravintoloille
Viljatuotekuponkien irroittaminen.

Ravintolaleipäkorteissa on sekä yhden että kahden tähden kuponkeja. Yhden tähden kupongit
edustavat 50 g ja kahden tähden kupongit 10 g viljatuotemäärää. Kahden tähden kuponkien otta-
minen ravintolaleipäkorttiin on tehnyt mahdolliseksi sen, että leipäkortin kuponkeja voidaan irroittaa
sellaisiakin ruoka-annoksia tarjoiltaessa, jotka sisältävät viljatuotteita vähintään 10 gr. Tämän
tähden kansanhuoltoministeriö on määrännyt, että ravintoloissa on irroitettava leipäkortista kuponkeja
seuraavia ohjeita noudattaen:

Leipäkortin yksi tähtikuponki irroitetaan jokaisesta pääasiassa viljatuotteista valmistetusta
annoksesta. Siten täytyy ateriaankin kuuluvasta jokaisesta pääasiassa viljatuotteista valmistetusta
annoksesta kuten puurosta, vellistä, pannukakusta, vanukkaasta jne. vaatia tähtikuponki. Jos
ateriaan kuuluu esim. leipää ja kaksi pääasiassa viljatuotteista valmistettua ruoka-annosta, on
irroitettava kolme tähtikuponkia. Tämän lisäksi on vaadittava

sekä

viljasta jauhetulla jauholla suurustetusta keitosta ja kastikkeesta sekä piirakasta, jonka
kuoriaineessa on perunaa jatkona, 10 g kuponki. (Perunajauhoilla suurustetut kiisselit,
mehukeitot jne. ovat säännöstelyn ulkopuolella);

ruoista, joissa viljatuotteita on käytetty side- tai jatkoaineena, kuten kasvispihveistä,
-pyöryköistä ja -vanukkaasta, sianlihakastikkeesta, jauheliharuoista, kalapyöryköistä ja
-vanukkaasta, lisäkkeenä käytetystä viljatuotevalmisteesta tai viljatuotteesta ja edellisiin
verrattavista 20 g kupongit. Annokseen mahdollisesti kuuluva kastike sisältyy tällöin
tähän kuponkimäärään.

Kun alkupaloihin käytet37n leivän paino on pienempi kuin varsinaisen leipäannoksen paino
(66 2/s g) on meneteltävä niin, että alkupaloista vaaditaan 30 g kupongit.

X:llä merkittyjä kuponkeja vastaan saadaan tarjoilla vasta kunkin kuukauden 16 päivästä
alkaen. Kuukauden jälkipuoliskolla ovat voimassa myös ne saman kuukauden kupongit, joissa
ei ole X-kirjainta.

Lihakortin kuponkien irroittaminen ravitsemisliikkeissä.
Majoitus- ja ravitsemisliikkeiden on marraskuun 1 p:stä 1941 lukien tarjoilleissansa säännös-

telyn alaisesta lihasta valmistettuja ruoka-annoksia irroitettava kuponkeja yleensä sellainen määrä,
jonka voidaan katsoa ostoarvoltaan vastaavan annokseen sisältyvän lihan tukkuhintaa. Yhte-
näisyyden aikaansaamiseksi on eri liharuokalaaduista otettava annosta kohden kuponkeja seuraa-
van ohjeen mukaisesti:

Ruokalaji

Annokseen käytetyn lihan (+ makkaran)

Määrä
(raakana) Sikaa,

lammasta
tai vuohta

Laatu

Muhennokset, höystöt ym. niihin verrattavat
Jauheliha-annokset

75 gr 8 kup.
8 »

Nautaa, hirveä,
poroa, kieltä, Matkarflamaksaa tai Makkaraa

75 »

75 »

50 »

50 »

50 »

25 »

Lämpimät voileivät
Laatikot (vuoat) .

Leikkeleet

8 »

munuaista

5 »

4 kup.
4 »

5 »

4 »

Voileivät 5 »

3 »

Lihahyytelöt
Lihaliemi ..

2 »

3 »

25 »

+ 100 »

+ 50 »

1 »

3 »

Makkararuoka-annokset

1 »

t)

Poronliha-, kieli- ja munuaisruoat, kokolihasta 125 »

1 »

7 »

5 kup.
3 » i

Kananmunaa sisältäviä annoksia tarjoiltaessa on lihakortista irroitettava joko 1 voimassa oleva
erikoiskuponki tai 7 varsinaista kuponkia kutakin annokseen sisältyvää kananmunaa kohden

Lihan tarjoilurajoitukset.
Säännöstelyn alaisesta lihasta valmistettujen täysliha-annosten tarjoileminen on kielletty ravit-

semisliikkeissä, lukuunottamatta poronlihasta, kielestä ja säännöstelemättömistä elimistä valmis-
tettuja ruoka-annoksia. Samoin on säännöstellyn lihan ja lihajalosteiden tarjoileminen yhteisessä
voileipäpöydässä kielletty. Maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin ei ravitsemisliikkeissä saa
ilman kansanhuoltolautakunnan lupaa tarjoilla säännöstelyn alaista lihaa, lihajalosteita tai liha-
säilykkeitä sisältävää ruokaa tai leikkeleitä.

Ravitsemisliikkeiden lihantilitysvelvollisuus
Majoitus- ja ravitsemisliikkeiden, sairaaloiden, parantoloiden, kunnalliskotien ja lastenkotien,

rangaistus-, työ- ja kasvatuslaitosten ym. niihin verrattavien laitosten on tilitettävä ostokortin
kuponkeja käyttämästään sian-, naudan- (sonni, lehmä, hieho, ruohovasikka, juottovasikka ja
pikkuvasikka), lampaan-, vuohen-, hevosen- ja hirvenlihasta, säännöstelyn alaisista elimistä sekä
Vi-lihajalosteista ja kananmunista hankintahintaa vastaava määrä; poronlihasta ja 1/2lihajalos-
teista puolet ja i/3-lihjalosteista kolmasosa hankintahinnan mukaisesta arvosta. Tilityksissä salli-
taan enintään 10 % vaje. Jos ravitsemisliike tai laitos hankkii lihan vähittäiskauppaliikeestä
yksinomaan vähittäismyyntihinnoilla sallitaan tilityksissä enintään 20 % vaje. Jos tilitysvaje muo-
dostuu suuremmaksi, annetaan uusi ostolupa vastaavasti pienemmälle markkamäärälle.
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