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Кутак за
кулинаре
ШПИКОВАНИ 

СВИЊСКИ ВРАТ

Потребно је: 
1,5 кг свињског врата, 150 
г димљене сланине, чети-
ри чена белог лука, 150 
мл воде, 150 мл уља, мало 
сенфа, со, бибер.

Припрема:
 Месо опрати, просушити, 
па посолити, побиберити, 
шпиковати сланином и 
белим луком, те премаза-
ти сенфом. Месо ставити 
у плех подмазан уљем,  
месо прелити уљем,  па 
убацити у загрејану рерну 
и пећи на јакој темпера-
тури да се ухвати кори-
ца.  Смањити мало тем-
пературу, прелити водом, 
прекрити фолијом и пећи. 
При крају скинути фолију 
и још мало пећи да лепо 
порумени.   

ОСВЕЖАВАЈУЋИ 
КОЛАЧ ОД ЈАБУКЕ

Потребно је:
5-6 јабука, 100 г шећера, 
100 грама млевених ора-
ха,  за патишпањ 5 јаја, 5 
кашика шећера и 5 каши-
ка брашна и на врх ножа 
мало соли.

Припрема:
Ољуштите јабуке, изду-
бите им средину и напу-
ните мешавином шећера 
и млевених ораха, па их 
испеците у подмазаном 
плеху. Печене јабуке пре-
лијете умућеним тестом 
и  вратите у рерну да се 
и оно испече. Готову кору 
преврните на тањир за 
послуживање тако да ја-
буке буду горе. Када се 
сасвим охлади, премажи-
те је шлагом  или слатком 
павлаком.

М.К.

 Тим америчких студената успео је да изради функцио-
нални модел нове врсте железнице “Hajperlup” која би у 
будућности могла да превози путнике из Лос Анђелеса за 
Сан Франциско за само 30 минута. 

П р о ш л о г 
месеца, осни-
вач компанија 
“Tesla Motors” 
и “SpaceX” 
Ilon Mask, са-
општио је да 
наредне године 
планира да ор-
ганизује такми-

чење у оквиру којег ће учесници слати моделе за-
сноване на новом систему транспорта “Hajperlup”. 
Реч је о капсули од алуминијума на соларни погон која би 
требало да превози путнике брзином од 1.200 километара 
на час. Она би била смештена у ваздушни тунел и покре-
тана путем електромагнетне силе и великих вентилатора. 
Студенти Универзитета у Илиноису успели су да изра-
де функцио-
нални модел 
мањих раз-
мера - 1:24 
у односу на 
реални обје-
кат, мада би 
ова верзија 
п у т о в а л а 
само 260 ки-
лометара на 
час када би 
била увећана. Али, то не чуди, с обзиром на то да су студенти 
због недостатка времена и финансијских средстава били 
приморани да унесу одређене измене у првобитни концепт. 
У сваком случају, овај прототип показао је да Масков 
нови концепт функционише и да би у скоријој будућ-
ности могао да постане реалност.

Легендарни Дејвид Гилмур из Пинк Флојда најавио је 
свој нови соло албум, после скоро 10 година. 

Албум “Rattle That 
Lock” би требало 
да се појави у сеп-
тембру, а на њему 
ће се наћи и једна 
нумера коју је слав-
ни гитариста напи-
сао инспиришући се 
џинглом француске 
железнице (SNCF). 

Џингл од четири 
ноте (до, сол, ла, ми), 
који најављује дола-

зак и одлазак возова, Гилмур је чуо пре две године на 
железничкој станици у јужном француском граду Екс ан 
Прованс. 

Кратка мелодија му се толико допала да ју је одмах 
снимио на свом ајфону, те дошао на идеју да на основу 
ње напише песму. 

Како преноси RTL, британски музичар је контактирао 
аутора џигла Микаела Бумендила и заједно с њим напи-
сао песму која ће бити објављена 17. јула. 

                                                                            Д.М.
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Судоку

“Воз будућности“

Потребно је у празна поља квадрата 9 x 9, који је по-
дељен у 9, мањих квадрата 3 x 3 уписати цифре од 1 до 
9 које недостају, тако да се у сваком реду, свакој колони, 

као и у сваком ма-
лом квадрату не 
сме поновити исти 
број!

Решење:
675824931
493571862
182396547
321958476
768243159
954167328
537619284
216485793
849732615

Удружење уметника же-
лезница србије и Удружење 

“Српски кривак”, 6. јула 
у Свечаном салону главне 
железничке станице, ор-

ганизовали су промоцију 
књиге “Ребуси и како их се 
решити и изложбу карика-

тура аутора Миодрага Ива-
нишевића. 

- Онај ко зна да решава 
ребусе, знаће да реши си-
туацију са карикатурама, 
сигурно. Онај ко не зна да 
решава ниједно од то двоје, 
тај је баш у проблему. Значи, 
ребус је поставка која има ре-
шење, треба га само наћи. А 
карикатуре су неке поставке 
које показују човеку да смо у 
ситуацији из које нема изла-
за,  истакао је аутор Миодраг 
Иванишевић.

Изложба ребуса и какри-
катура  је отворена до среди-
не јула. Сви који  нису успе-
ли да је обиђу  могу купити 
књигу “Ребуси и како их се 

решити” и на најлакши на-
чин научити како да решавају 
ребусе.                              А.Ч.

У СВЕЧАНОМ САЛОНУ БЕОГРАДСКЕ СТАНИЦЕ

“Ребуси и како их 
се решити”

Са отварања изложбе

Песма инспирисана 
џинглом железнице 


