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Składniki na wierzch wypieku:

• 150 g ciemnego, brązowego cukru,
• 110 g masła,
• około 600 g kwaśnych śliwek.

Składniki do ciasta:

• 245 g mąki pszennej,
• 1 łyżka proszku do pieczenia,
• 1/4 łyżeczki soli,
• 1/2 łyżeczki mielonego imbiru,
• 1/2 łyżeczki cynamonu,
• szczypta mielonych goździków,
• 250 g cukru,
• 115 ml kwaśnej śmietany,
• 60 ml mleka,
• 3 jajka,
• skórka z jednej pomarańczy,
• 110 g masła.

Wykonanie:

1. W rondelku rozpuść 110 g masła z brązowym cukrem. Całość podgrzewaj na małym ogniu
do momentu aż cukier się rozpuści. Nie dopuszczaj do zagotowania karmelu, aby się nie
spalił. Odstaw masę do ostygnięcia na 15 minut.

2. Śliwki umyj, osusz i pokrój na ćwiartki lub ósemki. Możesz skropić je sokiem z cytryny.
3. Masę karmelową wylej do wysmarowanej masłem tortownicy o średnicy 23 cm lub

blaszki, a następnie wyłóż na niej przygotowane wcześniej owoce.
4. W oddzielnym naczyniu połącz wszystkie suche składniki: przesianą mąkę, proszek do

pieczenia, cynamon, imbir, mielone goździki, sól.
5. W dużej misce utrzyj na gładką, puszystą masę 110 g masła z białym cukrem. Następnie

dodaj jaja oraz skórę z pomarańczy i całość ponownie wymieszaj.
6. Do masy maślano - jajecznej dosypuj suche składniki naprzemiennie z mlekiem i śmietaną,

jednocześnie cały czas miksując. Surowe ciasto wylej na śliwki i włóż do rozgrzanego
piekarnika. Piecz placek w temperaturze 180 stopni przez 0,5 godziny, a następnie zmniejsz
temperaturę do 160 stopni i piecz go kolejne 40 minut (bez termoobiegu) lub do suchego
patyczka. Kiedy ciasto będzie upieczone, pozostaw je na co najmniej 15 minut w blaszce.
Po tym czasie przewróć ciasto spodem do góry.



Uwagi: sosu karmelowego jest dosyć dużo, więc możesz zmniejszyć jego ilość, jeśli nie przepadasz
za słodkimi wypiekami.
Pamiętaj, że tortownica, w której przygotowujesz placek musi być bardzo szczelna, żeby karmel w
trakcie pieczenia nie wyciekł.
Użyj do wykonania placka kwaśnych śliwek, a wtedy będą świetnie współgrać ze smakiem ciasta i
sosu karmelowego.
Podczas przewracania ciasta zadbaj o to, aby wcześniej sprawdzić czy jego brzegi nie są
przytwierdzone do blaszki - w razie potrzeby wspomóż się nożykiem oraz przygotuj niecy większy
talerz lub paterę żeby sos karmelowy nie rozlał się podczas odwracania wypieku.


