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Helsingfors,
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Tillämpningen av reglementeringsbestämmelserna för
spannmålsprodukter i förplägningsrörelser.

Vid avskiljandet av kuponger från matgästernas brödkort skall såsom riktlinje följas,
att för varje matportion, som innehåller spannmålsprodukter, en stjärna bortklippes. För
en portion bröd skall sålunda en stjärna avskiljas, för en portion gröt ävenså en stjärna, för
en portion välling en stjärna, för en portion pannkaka en stjärna, för en portion makaroni
en stjärna, för en piråg en stjärna, för en dessertportion, som innehåller spannmålsprodukter, en
stjärna osv. Likväl är det tillräckligt att endast avskilja två stjärnkuponger för en full-
ständig måltid, även om i densamma ingå flere än två rätter, som innehålla spannmålspro-
dukter. Däremot skall från brödkort avskiljas blott en stjärna, om i måltiden ingår endast
en maträtt, vilken innehåller spannmålsprodukter. Servering får också ske mot helkuponger.
En helkupong på B och C korten motsvarar 12 stjärnor.

Om matgäst beställer en matportion, i vilken spannmålsprodukter ingå, och kupong härför
avskiljts, får den lösa kupongen icke återgivas till matgästen, även om denna senare skulle
byta ut sin beställning mot en portion, som icke innehåller spannmålsprodukter.

De kuponger, som matgäst är skyldig överlåta till restaurang, skola av betjäningen avskil-
jas från brödkortet i matgästens åsyn. Kupong kan avskiljas redan då restauranggäst gör sin
beställning, i vilken spannmålsprodukter ingå. Härvid bör den serverande dock hava klart för
sig, att restaurangen även kan servera av restauranggästen beställda maträtter eller spannmåls-
produkter i en mängd, som motsvarar de avskiljda kupongerna.

Åt utlänningar, som icke innehava brödkort, får serveras maträtter, vilka innehålla spann-
målsprodukter, utan att brödkortskupong avfordras, blott utlänningen uppvisar sitt pass eller
resekort. Huruvida utlänning innehar brödkort eller ej, framgår genom en granskning av
passet. Då utlänning erhåller brödkort skall nämligen i hans pass antecknas att passinne-
havaren utfått kort. Om dylik anteckning saknas i passet, är det ett bevis på att pass-
innehavaren icke har brödkort. Över måltider, vilka serverats utlänningar utan att kuponger
avskiljts, skall bok föras, och antalet måltider bör uppgivas för folkförsörjningsnämnden i sam-
band med kupongredovisningen.

Även av militärer skola brödkortskuponger fordras. Deras brödkortsfråga har ordnats
så, att soldat, som har kvällspermission eller permission, av sin truppavdelning erhåller ett mili-
tärbrödkort till begagnande.

Sådana matportioner, vilka innehålla spannmålsprodukter mindre än 10 % av portionens
vikt, få fritt serveras, utan att brödkortskuponger behöva avfordras matgästen. Om det
sålunda t. ex. i en operasmörgås ingår mindre bröd än 10 % av portionens vikrt, får den fritt
serveras.

Såsom högsta pris för brödportioner i förplägningsrörelser har fastställts:

Matserveringar

Då betjäningsav- Då betjäningsav-
gift antecknas på gift icke anteck-

notan : nas på notan :

II Klass riesfcanriaingeir

Då betjäningsav- Då betjäningsav-
gift antecknas på gift icke anteck-

notan: nas på notan:

Maitfaröd
KM&brötf

.

—: 50'
1: 25
1: 75

—: 75
1: 50

75 -1 .

1: 50 1: 75

I klass
restauranger

2:- : 2: 25

Då betjäningsav-
gift icke anteck-

nas på notan:

Till en brödportion anses höra ca 66 gr färskt bröd eller ca 50 gr hårt bröd.

1
2
3

I kaffe- och matbrödsportioner få blott sådana brödsorter ingå, vilka det är tillåtet för
bagerierna att tillverka. Såframt restaurang själv tillverkar sitt bröd, bör densamma således
följa folkförsörjningsministeriets beslut den 20 maj 1940 angående tillåtna brödsorter.

Det som i föregående stycke sagts, gäller även bakverk, vilket serveras såsom efterrätt
eller annars.

Från till restaurangs personal hörande och i dess kost varande personers brödkort skola
fyra stjärnor avskiljas för de dagar, under vilka de erhålla mat i restaurangen. Två stjärnor
kunna således per dag användas annorstädes. Om sådan person icke intager alla sina mål-
tider i restaurangen, skola kuponger avskiljas på samma sätt som i fråga om restauranggästerna.

Förplägningsrörelserna skola redovisa kupongerna för folkförsörjningsnämnden städse efter
utgången av varje två veckor omfattande utdelningsperiod. Den första utdelningsperioden vidtog
den 27 maj och utgår den 9 juni, och under densamma får servering ske blott mot kuponger, som
äro betecknade med nummer 1. Den följande utdelningsperioden vidtager den 10 juni och
utgår den 23 juni, varunder servering får ske mot kuponger, försedda med nummer 2. En ny
utdelningsperiod vidtager åter den 24 juni, varvid servering sker mot E-kortets eller restaurang-
kortets med nummer 1 försedda kuponger och mot med nummer 3 betecknade kuponger på
övriga kort.

Under följande utdelningsperiod, som vidtager den 8 juli får servering mot E-kortets
kuponger N: o 2 och mot kupongerna N: o 4 på övriga kort osv.

På konvolutet för de kuponger, vilka efter utdelningstidens utgång insändas till folkför-
sörjningsnämnden, skall antecknas: 1) förplägningsrörelsens namn och adress, 2) vilken vikt-
mängd kupongerna motsvara omräknat till mjöl. Skilt för sig skall uppgivas, huru mycket
serverats utan kuponger.

För anskaffning av spannmålsprodukter erhålla förplägningsrörelserna inköpsanvisningar av
folkförsörjningsnämnden.

Helsingfors 1940. Statsrådets tryckeri.
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